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Pakeitimas 8 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir 

remiantis jo nuostatomis normalioji vertė 

būtų nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne; 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. 

Šalimis, kurios yra PPO narės, normalioji 

vertė turėtų būti nustatoma remiantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 

1–6a dalimis. Jei tyrimo inicijavimo dieną 

valstybė nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. 

_________________ _________________ 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

Or. en 

Pagrindimas 

Frazė „dėl pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, kurios yra PPO narės“ yra 

dviprasmiška ir teisės požiūriu pavojinga. Taip siūloma, kad naujoji metodika būtų pritaikyta 

konkrečioms šalims. 

 

Pakeitimas 9 
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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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne; 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne. Be 

to, tai neturėtų daryti poveikio tvarkai ir 

sąlygoms, kurios nustatytos protokoluose 

ir kituose dokumentuose, pagal kuriuos 

valstybės prisijungė prie Marakešo 

sutarties, kuria įsteigiama Pasaulio 

prekybos organizacija; 

_________________ _________________ 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne; 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

valstybė yra PPO priklausanti ne rinkos 

ekonomikos šalis arba tyrimo inicijavimo 

dieną valstybė nepriklauso PPO ir yra 

įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 

I priedą, normalioji vertė turėtų būti 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 su pakeitimais, padarytais šiuo 

reglamentu, 2 straipsnio 7 dalimi. Šis 

reglamentas neturėtų turėti poveikio 

nustatant, ar PPO narė yra rinkos 

ekonomikos šalis, ar ne. Šis reglamentas 

turėtų atitikti Sąjungos įsipareigojimus 

pagal tarptautinę teisę, įskaitant 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 

tikslus; 

_________________ _________________ 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 
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Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne; 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne. Šis 

reglamentas turėtų atitikti Sąjungos 

pareigas ir įsipareigojimus pagal 

tarptautinę teisę, įskaitant Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslus; 

_________________ _________________ 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO 

narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne; 

(2) Reglamento (ES) 2016/1036 2 

straipsnio 7 dalies a ir b punktuose 

pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis 

turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos 

ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl 

pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, 

kurios yra PPO narės, tikslinga, kad 

atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis 

jo nuostatomis normalioji vertė būtų 

nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei 

tyrimo inicijavimo dieną valstybė 

nepriklauso PPO ir yra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, 

normalioji vertė turėtų būti nustatoma 

remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su 

pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 

straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas 

neturėtų turėti poveikio PPO narei 

nustatant, ar tai yra rinkos ekonomikos 

šalis, ar ne; 

_________________ _________________ 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų 

trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 

19, p. 33). 

Or. fr 

Pagrindimas 

Rinkos ekonomikos klausimas Europos Sąjungai nebeaktualus; čia buvo galima klaidingai 

manyti, kad Sąjunga dar galėjo pripažinti rinkos ekonomikos statusą. 

 

Pakeitimas 13 

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

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba 

sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, 

kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų 

naudai arba kitaip veikiama laisvoji 

rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais,  ir kad 

ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius,  o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis, arba kai yra perteklinių 

pajėgumų situacija 1a. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, reikėtų atsižvelgti į 

poveikį, kurį gali daryti: tiesioginė ar 

netiesioginė (pvz., per viešojo sektoriaus 

įstaigas) vyriausybės įtaka išteklių 

paskirstymui ir įmonių sprendimams, 

pavyzdžiui, naudojant valstybės 

nustatomas kainas arba diskriminuojant 

per mokesčių, prekybos ar valiutų 

sistemas; valstybės skatinami įmonių 

veiklos iškraipymai, susiję su privatizacija 

ir ne rinkos prekybos ar kompensavimo 

sistemų naudojimu; skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama informacija 

apie bendroves), nebuvimas; veiksmingų 

ir skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo 

užtikrinamas nuosavybės teisių laikymasis 

ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, nebuvimas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 

finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimas; tai, kad 

darbo užmokesčio tarifai nėra darbuotojų 
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ir vadovybės laisvų derybų rezultatas; tai, 

kad, nesant skaidrių įstatymų, bendrosios 

įmonės ir kiti užsienio investuotojai 

patiria diskriminacinį poveikį, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą; tai, kad neratifikuotos ir 

tinkamai neįgyvendinamos svarbiausios 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

konvencijos ir daugiašaliai aplinkosaugos 

susitarimai (DAS), kurių šalis yra 

Sąjunga; atitinkamų EBPO 

rekomendacijų apmokestinimo srityje 

(pvz., BEPS iniciatyvos) nepaisymas; bet 

kokios kitos aplinkybės, kurias Komisija 

laiko tinkamomis, siekiant įvertinti, ar 

esama didelių iškraipymų. Priede 

pateikiamas nurodomojo pobūdžio 

išsamus didelių iškraipymų pavyzdžių 

sąrašas. Po kiekvienos bylos sąrašas 

turėtų būti atnaujinamas. Dėl to, kad 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų visoje 

eksportuojančios valstybės ekonomikoje 

ar ekonomikos sektoriuje ar sektoriuose, 

turėtų būti automatiškai pradedamos 

taikyti neiškraipytos trečiosios valstybės, 

tarptautinės arba Sąjungos kainos, 

sąnaudos ar lyginamieji standartai 

kiekvieno gamybos veiksnio atveju 

apskaičiuojant normaliąją vertę, taip pat 

turėtų būti nutrauktas mažesnio muito 

taisyklės taikymas nustatant antidempingo 

muitus, taikytinus iš tokios valstybės 

eksportuojančio gamintojo importui. Jei 

neiškraipytų trečiosios valstybės ar 

tarptautinių sąnaudų arba lyginamųjų 

standartų nėra, Komisija normaliąją vertę 

nustato remdamasi bet kokiu kitu pagrįstu 

pagrindu, be kita ko, remdamasi 

atitinkamomis kainomis ir sąnaudomis 

Sąjungoje. Tai visų pirma taikytina 

atveju, kai didelę dalį skundą teikiančių 

pramonės atstovų sudaro MVĮ. Tam tikro 

gamybos veiksnio sąnaudų ir kainų, 

laikomų neiškreiptomis, patikimumas 

turėtų būti vertinamas, inter alia, 

atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų 
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santykį, palyginti su bendromis veiksnio 

sąnaudomis, ir faktinį naudojimą 

gamyboje. Pagal šią metodiką pareiga 

įrodyti, kad nėra didelių iškraipymų 

kiekvienu gamybos veiksnio atveju, tenka 

eksportuojančios valstybės gamintojams. 

Jei valstybės, kurioje egzistuoja vienas 

didelis iškraipymas ar keletas didelių 

iškraipymų, eksportuojantis gamintojas 

ankstyvu tyrimo etapu gali įtikinamai 

įrodyti, kad jo vieno ar daugiau gamybos 

veiksnių sąnaudos yra neiškraipytos, 

tokios atskirų gamybos veiksnių sąnaudos 

turėtų būti naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę neribojant galimybės 

naudotis neiškraipytomis trečiosios 

valstybės, Sąjungos ar tarptautinėmis 

kainomis, sąnaudomis ar lyginamaisiais 

standartais šių atskirų gamybos veiksnių, 

kurie yra labai iškraipyti, atveju. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

turėtų savo iniciatyva arba Europos 

Parlamento, valstybės narės arba 

Sąjungos pramonės atstovų (įskaitant 

profesines sąjungas ir MVĮ) prašymu 
skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies (pradedant 

horizontalaus pobūdžio iškraipymais 

šalyje ir tada sutelkiant dėmesį į gamybos 

veiksnių ir sektoriaus iškraipymus) ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais; valstybių, kurioms 

užregistruota daug antidempingo bylų, 

atveju ataskaita turėtų būti parengta likus 

trims mėnesiams iki šio reglamento 

įsigaliojimo dienos ir priimta likus 

penkiolikai dienų iki įsigaliojimo dienos. 

Rengiant ataskaitą turėtų būti 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais, įskaitant profesines sąjungas ir 

MVĮ. Rengdama ataskaitą, Komisija 

koordinuoja veiksmus su Sąjungos 

pagrindiniais prekybos partneriais. Ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai gali 

būti įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius; suinteresuotosioms šalims turėtų 

būti suteikta pakankamai galimybių 



 

AM\1127399LT.docx 11/140 PE604.811v02-00 

 LT 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami. 

Atsižvelgdamas savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas turi stebėti ataskaitos 

rengimo procesą. Europos Parlamento, 

valstybės narės arba Sąjungos pramonės 

atstovų (įskaitant profesines sąjungas ir 

MVĮ) prašymu arba pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 

sektoriuje Komisija priima specialią 

ataskaitą arba atnaujina esamą ataskaitą. 

Bet kuriuo atveju Komisija turėtų 

peržiūrėti ataskaitą kas dvejus su puse 

metų. 

 _________________ 

 1a Pertekliniai pajėgumai susidaro tada, 

kai prekybos perteklius tampa 

struktūrinis, nesuteikdamas valstybei 

jokio lyginamojo pranašumo, kai vidaus 

kainos ir sąnaudos yra žemesnės už 

kainas pasaulio rinkoje arba kai į naujus 

gamybos pajėgumus investuojama 

neatsižvelgiant į didėjantį prekybos 

perteklių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad tokia padėtis susidaro, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų, energijos ar kitų gamybos 

veiksnių sąnaudas, nepriklauso nuo 
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laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, turi būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis ir taip 

de facto ir de jure nevykdomas 

atitinkamas įmonės valdymas; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad nėra 

skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės ir bankroto tvarkos ir dėl 

to užkertamas kelias taikyti nuosavybės 

įstatymus; tai, kad netaikomi tarptautiniai 

apskaitos standartai; tai, kad valiutos 

keitimo operacijos nevykdomos rinkos 

kaina; tai, kad darbo užmokesčio tarifai 

nėra darbuotojų ir vadovybės laisvų 

derybų rezultatas; tai, kad nesant skaidrių 

įstatymų, bendrosios įmonės ir kiti 

užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį; tai, kad 

eksportuojanti šalis nesilaiko tarptautinių 

ir daugiašalių įsipareigojimų dėl 

socialinių, aplinkos apsaugos ir fiskalinių 

normų; tai, kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą ir bet kokios 

kitos aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Dėl to, kad esama 

didelių iškraipymų visoje 

eksportuojančios valstybės ekonomikoje 

ar ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

turėtų būti pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba ES kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. Visgi, jei minėtų sąlygų 
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netenkinančios valstybės eksportuojantis 

gamintojas gali aiškiai įrodyti, kad jo 

nurodomos vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos yra 

neiškraipytos, tokios sąnaudos turėtų būti 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. Taip pat tikslinga nustatyti, kad 

Komisijos tarnybos turėtų paskelbti 

detalią ir išsamią ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais, ar ją atnaujinti. Tų valstybių ir 

sektorių, kuriuose užregistruota daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita turėtų 

būti parengta ir priimta iki šio reglamento 

įsigaliojimo dienos. Rengiant ataskaitą 

turi būti konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais; rengiant ataskaitas 

atsižvelgiama į MVĮ ekonominius ir 

prekybinius ypatumus ir į jų apimamus 

sektorius. Visos šio pobūdžio ataskaitos ir 

jas pagrindžiantys įrodymai gali būti 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius; o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami, ir joms sudaryti 

sąlygas pateikti informaciją, įrodančią, 

kad esama didelio iškraipymo. Vykdant 

šiuos tyrimus MVĮ skiriamas ypatingas 

dėmesys ir parama. Europos Parlamentas 

turi stebėti ataskaitos rengimo procesą. 

Komisija turi parengti arba atnaujinti 

prašomą ataskaitą Europos Parlamento 

prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 

sektoriuje. Bet kuriuo atveju Europos 

Komisija turėtų atnaujinti ataskaitą kas 

dvejus metus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų, energijos ir kitų gamybos 

veiksnių sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, turi būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

pernelyg dideli pajėgumai, dėl kurių 

pagaminama per daug produktų; kursų 

manipuliavimo politika, dėl kurios 

nepakankamai vertinama nacionalinė 

valiuta; tai, kad eksportuojančioji šalis 

nesilaiko tarptautinių įsipareigojimų 

aplinkos apsaugos, socialinių reikalų ir 

mokesčių srityje ir todėl iškraipoma 

konkurencija; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; tai, kad nėra skaidrios ir 

veiksmingai taikomos bendrovių teisės ir 

bankroto tvarkos ir dėl to užkertamas 

kelias taikyti nuosavybės įstatymus; tai, 

kad darbo užmokesčio tarifai nėra 

darbuotojų ir vadovybės laisvų derybų 

rezultatas; tai, kad nesant skaidrių 

įstatymų, bendrosios įmonės ir kiti 
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užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį; tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Dėl to, kad esama 

didelių iškraipymų visoje 

eksportuojančios valstybės ekonomikoje 

ar ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

pradedamos taikyti neiškraipytos 

tarptautinės, trečiosios valstybės arba ES 

kainos, sąnaudos ar lyginamieji 

standartai kiekvieno gamybos veiksnio 

atveju apskaičiuojant normaliąją vertę. 

Visgi, jei minėtų sąlygų netenkinančios 

valstybės eksportuojantis gamintojas gali 

aiškiai įrodyti, kad jo nurodomos vieno ar 

daugiau atskirų gamybos veiksnių 

sąnaudos yra neiškraipytos, tokios 

sąnaudos turėtų būti naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

kartu su Sąjungos pramone rengia 
ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais. Tų valstybių, 

kuriose užregistruota daug antidempingo 

bylų, atveju ataskaita turėtų būti parengta 

ir priimta iki šio reglamento įsigaliojimo 

dienos. Rengiant ataskaitą turi būti 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais. Visos šio pobūdžio ataskaitos ir 

jas pagrindžiantys įrodymai gali būti 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Taip 

pat suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitų ir jas pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami. Europos 

Parlamentas turi stebėti ataskaitos 

rengimo procesą. Europos Parlamento 

prašymu arba pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje 

Komisija parengia ataskaitą arba ją 

atnaujina. Bet kuriuo atveju Europos 
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Komisija turėtų peržiūrėti ataskaitą kas 

dvejus metus. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Reikia atsižvelgti į kitus veiksnius, kaip antai pernelyg didelis pramonės pajėgumas, kuris turi 

blogų pasekmių pasaulinės rinkos tiekimui, taigi ir kainoms, o manipuliavimas valiuta sudaro 

sąlygas eksportuojant pardavinėti pernelyg mažomis kainomis. Be to, Parlamento vaidmuo – 

galėti paprašyti parengti ataskaitą ar ją atnaujinti, jeigu ji parengta, iš tikrųjų nesikišant į 

procesą, nepadarant iš jos teisės akto, kuris galėtų būti užginčytas PPO. 

 

Pakeitimas 16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba 

sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, 

kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, yra 

iškraipymai, atsirandantys tais atvejais, 

kai vieno ar kelių gamybos veiksnių 

nurodytos kainos ar sąnaudos nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis, ar jos yra labai 

žemos, nes nesilaikoma pagrindinių 

tarptautinių socialinių ir aplinkos 

standartų. Tikslinga paaiškinti, kad 

svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, turėtų 

būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali 

daryti: valstybės skatinami įmonių veiklos 

iškraipymai, susiję su privatizacija ir ne 

rinkos prekybos ar kompensavimo sistemų 

naudojimu; skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas, nebuvimas; veiksmingų ir 

skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo 



 

AM\1127399LT.docx 17/140 PE604.811v02-00 

 LT 

naudai arba kitaip veikiama laisvoji 

rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami;  

užtikrinamas nuosavybės teisių laikymasis 

ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, nebuvimas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 

finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimas; tai, kad 

neratifikuotos ir tinkamai 

neįgyvendinamos svarbiausios 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

konvencijos ir daugiašaliai aplinkosaugos 

susitarimai (DAS), kurių šalis yra 

Sąjunga, taip pat bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Taip pat tinkama 

patikslinti, kad dėl to, kad egzistuoja 

vienas didelis iškraipymas ar keletas 

didelių iškraipymų visoje 

eksportuojančios valstybės ekonomikoje 

ar ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

turėtų būti pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba Sąjungos kainos, sąnaudos 

ar lyginamieji standartai kiekvieno 

gamybos veiksnio atveju apskaičiuojant 

normaliąją vertę. Jei valstybės, kurioje 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas įtikinamai 

įrodo, kad jo vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos yra 

neiškraipytos, tokios sąnaudos turėtų būti 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. Taip pat tikslinga nustatyti, kad 

Komisijos tarnybos turėtų skelbti ataskaitą, 

kurioje apibūdinama konkreti tam tikros 

šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais, kad rengiant ataskaitą turėtų 

būti konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais ir profesinėmis 

sąjungomis, kad ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai būtų įtraukti į visų 

su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius, o suinteresuotosioms 

šalims turėtų būti suteikta pakankamai 

galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir 
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ją pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami. 

Komisija atnaujina tą ataskaitą kas dvejus 

metus. Komisija taip pat turėtų atnaujinti 

ataskaitą Europos Parlamento ar 

profesinių sąjungų prašymu arba savo 

iniciatyva pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. 

Komisija turėtų įtraukti šio reglamento 

įgyvendinimo ir poveikio analizę į savo 

metinę ataskaitą dėl Sąjungos 

antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos 

priemonių ir ją pristatyti Europos 

Parlamentui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė 

tokia padėtis, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia kitos 

aplinkybės, pvz., valstybės kišimasis, 

monopolija arba oligopolija ir kt., dėl 

kurių susidaro ypatinga rinkos padėtis, 

todėl negalima tinkamai palyginti 

eksporto kainų ir vidaus kainų ir 

sąnaudų. Be to, tikslinga paaiškinti, kad 

vertinant, ar esama didelių iškraipymų, 

inter alia, turėtų būti atsižvelgiama į šiuos 

veiksnius: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, tiesiogiai ar 
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suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius,  o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

netiesiogiai priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

tiesioginį ar netiesioginį valstybės 

dalyvavimas įmonių veikloje, suteikiantį 

jai galimybę paveikti kainas, sąnaudas ar 

kitokius tokių įmonių komercinius 

sprendimus; viešąją politiką arba 

priemones, kuriomis diskriminuojama kai 

kurių arba visų vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, be kita ko, skiriant subsidijas 

tam tikriems sektoriams, arba egzistuoja 

oligopolija arba monopolija žaliavų ar 

gamybos veiksnių rinkoje, ir bet kokios 

kitos aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Taip pat tikslinga 

nustatyti, kad Komisijos tarnybos gali 

skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais. 

Rengiant ataskaitą turėtų būti 

konsultuojamasi su visomis 

suinteresuotosios šalimis, įskaitant 

Sąjungos pramonės atstovus ir 

atitinkamos užsienio valstybės 

eksportuotojus ir vyriausybę. Ši ataskaita 

ir ją pagrindžiantys įrodymai gali būti 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius; o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami. Atsižvelgdamas 

savo vaidmenį, Europos Parlamentas 

turėtų stebėti ataskaitos rengimo procesą. 

Komisija turėtų atnaujinti ataskaitą 

Europos Parlamento prašymu arba 

pasikeitus aplinkybėms konkrečioje 

valstybėje ar sektoriuje. Bet kuriuo atveju 

Europos Komisija turėtų peržiūrėti 

ataskaitą kas dvejus metus. Ši ataskaita 
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neturėtų būti privaloma, tačiau Komisija 

turėtų tinkamai paaiškinti savo 

argumentus dėl nustatytų iškraipymų ir 

naudotą metodiką, jei numato taikyti 

priemones; 

Or. en 

Pagrindimas 

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. 

 

Pakeitimas 18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad 

yra didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė 

tokia padėtis, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

(3) tokie sisteminai arba makrolygio 

iškraipymai didžia dalimi nulemia didelį 

kainų ir sąnaudų iškraipymą įmonėse ir 

sektoriuose. Labai svarbu įvertinti 

sisteminius iškraipymus visų pirma 

tuomet, kai sektoriai yra heterogeniniai ir 

juose yra daug mažųjų ir vidutinių įmonių 

(MVĮ), ir tokiu atveju įrodymų apie 

sektoriui būdingus iškraipymus rasti yra 

itin sunku. 
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strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais, ir kad ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai būtų įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai turėtų būti pradedamos 

taikyti neiškraipytos tarptautinės, 

trečiosios valstybės arba Sąjungos kainos, 

sąnaudos ar lyginamieji standartai 

kiekvieno gamybos veiksnio atveju 

apskaičiuojant normaliąją vertę. Jei 

valstybės, kurioje egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas įtikinamai 

įrodo, kad jam įtakos tiesiogiai ar 

netiesiogiai nedaro didelis iškraipymas ir 

kad jo vieno ar daugiau atskirų gamybos 

veiksnių sąnaudos yra neiškraipytos, 

tokios sąnaudos turėtų būti naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę. Reikėtų 

įvertinti, ar nesama gamintojo atitinkamo 

veiksnio sąnaudų iškraipymų, ir 

įvertinamas to patikimumas, be kita ko, 

atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų 

santykį, palyginti su bendromis to 
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veiksnio sąnaudomis, ir faktinį naudojimą 

gamyboje. Tokios atskiros išvados 

neturėtų daryti įtakos kitų 

eksportuojančių gamintojų normaliajai 

vertei, ir todėl neturėtų būti taikomos visai 

šaliai ir sektoriui, neatsižvelgiant į 17 

straipsnio taikymą. Taip pat tikslinga 

nustatyti, kad Komisijos tarnybos skelbia 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais. Ataskaitoje 

turėtų būti apibūdinami sektorių ir (arba) 

įmonės lygmens ir makrolygmens 

ir (arba) sisteminiai iškraipymai, nes 

pastarieji yra ypač svarbūs sektoriuose, 

kuriuose yra didelė dalis MVĮ. Rengiant 

ataskaitą turėtų būti konsultuojamasi su 

Sąjungos pramonės atstovais. Ši ataskaita 

ir ją pagrindžiantys įrodymai turėtų būti 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. 

Atsižvelgdamas savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas turėtų stebėti ataskaitos 

rengimo procesą. Komisija turėtų 

atnaujinti ataskaitą Europos Parlamento 

prašymu arba pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. 

Priimant sprendimą, ar valstybėje ar 

sektoriuje vykdoma rinkos ekonomikos 

iškraipymo praktika, turėtų būti 

atsižvelgta į visus su byla susijusius 

įrodymus, ir tokį galutinį sprendimą 

Komisija turėtų priimti ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo tyrimo inicijavimo 

dienos. Suinteresuotoms šalims turėtų 

būti suteikta 10 dienų pateikti pastaboms 

dėl šių sprendimų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais. ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami. Kai inicijuojamas 

tyrimas dėl importo iš valstybės ar 

sektoriaus, kuriame, remiantis Komisijos 

turimomis tinkamai pagrįstomis 

nuorodomis, gali būti didelių iškraipymų, 

Komisija turėtų priimti preliminarų 

sprendimą, ar esama didelių iškraipymų 
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toje valstybėje ar tame sektoriuje, ir 

informuoti šalis apie tyrimą. Bet kokiu 

atveju sprendimas, kad esama didelių 

iškraipymų valstybėje ar sektoriuje, turėtų 

galioti tol, kol remiantis pakankamais 

įrodymais įtikinamai neparodoma, kad 

toje valstybėje ar tame sektoriuje nesama 

iškraipymų. Toks sprendimas turėtų 

galioti tol, kol nepanaikinamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė 

tokia padėtis, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad tokia situacija susidaro tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad 

vertinant, ar esama didelių iškraipymų, 

inter alia, turėtų būti atsižvelgiama į šiuos 

veiksnius: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimą įmonės veikloje, 

suteikiantį jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešąją politiką arba 

priemones, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; didelę tiesioginę ar 

netiesioginę (pvz., per viešojo sektoriaus 
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tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais,  ir kad ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai būtų įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

įstaigas) vyriausybės įtaką išteklių 

paskirstymui ir įmonių sprendimams, 

pavyzdžiui, naudojant valstybės 

nustatomas kainas arba diskriminuojant 

per mokesčių, prekybos ar valiutų 

sistemas; tai, ar esama valstybės 

skatinamų įmonių veiklos iškraipymų, 

susijusių su privatizacija ir ne rinkos 

prekybos ar kompensavimo sistemų 

naudojimu; tai, kad nesama skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama informacija 

apie bendroves), arba toks įstatymas nėra 

tinkamai įgyvendinamas; tai, kad nesama 

nuoseklių, veiksmingų ir skaidrių 

įstatymų rinkinio, kuriuo užtikrinamas 

nuosavybės teisių laikymasis ir 

veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, arba toks rinkinys nėra 

tinkamai įgyvendinamas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 

finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimą; bet kokias 

kitas aplinkybes, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 
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laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė 

tokia padėtis, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad 

ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad 

vertinant ar esama didelių iškraipymų, 

inter alia, gali būti atsižvelgiama į šiuos 

veiksnius: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis ir 

taip de facto ir de jure nevykdomas 

atitinkamas įmonės valdymas; valstybės 

dalyvavimą įmonės veikloje, suteikiantį jai 

galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešąją politiką arba priemones, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

trūksta skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės; tai, kad, nesant skaidrių 

įstatymų, bendrosios įmonės ir kiti 

užsienio investuotojai gali patirti 

diskriminacinį poveikį, ir tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokias kitas 

aplinkybes, kurias, Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Taip pat tikslinga 

nustatyti, kad Komisijos tarnybos gali 

skelbti ataskaitas dėl iškraipymų (jos gali 

paskatinti antidempingo tyrimus), kuriose 

apibūdinama rinkos aplinkybės, susijusios 

su tam tikros šalies ar sektoriaus padėtimi, 

ir kad tokios ataskaitos turėtų būti 

skelbiamos ar atnaujinamos, ir kad tokios 

ataskaitos ir jas pagrindžiantys įrodymai 

turėtų būti įtraukiami į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 
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pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais. Ataskaitoje 

turėtų būti apibūdinami sektorių ir (arba) 
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įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

įmonės lygmens ir makrolygmens ir 

(arba) sisteminiai iškraipymai, nes 

pastarieji yra ypač svarbūs sektoriuose, 

kuriuose yra didelė dalis MVĮ. Labai 

svarbu įvertinti sisteminius iškraipymus 

visų pirma tuomet, kai sektoriai yra 

heterogeniniai ir juose yra daug mažųjų ir 

vidutinių įmonių (MVĮ), ir tokiu atveju 

įrodymų apie sektoriui būdingus 

iškraipymus rasti yra itin sunku. Ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė 

tokia padėtis, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

(3) kadangi būtina skatinti ir ginti 

tarptautinę prekybą, grindžiamą lygybės, 

tvarumo ir sąžiningos konkurencijos 

principais ir atsižvelgiant į ankstesnių 

tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti 

aplinkybes, kuriomis gali būti 

nusprendžiama, kad yra didelių 

iškraipymų, atsiradusių dėl to, kad tam 

tikra eksportuojanti šalis vykdo rinkos 

ekonomiką iškraipančią praktiką, dėl 

kurios vidaus kainų ir gamybos sąnaudų 

naudojimas tampa netinkamas, įskaitant 

žaliavų, energijos ir kitų gamybos išteklių 

sąnaudas. Šiuo tikslu tikslinga patikslinti, 

kad vertinant faktinę eksportuojančios 

šalies veiklą, turėtų būti atsižvelgiama į 

šiuos kriterijus: didelė tiesioginė ar 
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institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai 

galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos 

ir ją pagrindžiančių įrodymų per 

kiekvieną tyrimą, kuriam šie dokumentai 

naudojami; 

netiesioginė (per viešojo sektoriaus 

įstaigas) vyriausybės įtaka išteklių 

paskirstymui ir įmonių sprendimams, 

pavyzdžiui, naudojant valstybės 

nustatomas kainas arba kitaip 

diskriminuojant per mokesčių, prekybos 

ar valiutų sistemas; valstybės skatinamų 

įmonių veiklos iškraipymai, susiję su 

privatizacija ir  derybų ar ne rinkos 

kompensavimo sistemų naudojimu 

(barterinė prekyba); nėra skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama informacija 

apie bendroves); nėra nuoseklių, 

veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, 

kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių 

laikymasis ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas; nėra tikro nuo valstybės 

nepriklausomo finansų sektoriaus, 

kuriam teisiškai nustatytos ir faktiškai 

taikomos pakankamos garantijų nuostatos 

ir tinkama priežiūra; vidaus pramonė 

kontroliuoja daugiau nei 40 % pasaulinės 

rinkos tam tikrame sektoriuje ir dėl to 

kyla įtarimų dėl piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi; nesilaikoma 

tarptautinių ir Europos standartų 

socialinėje, mokesčių ir aplinkos 

apsaugos srityse; ir bet kokius kitus 

kriterijus ar įrodymus, dėl kurių 

Komisijos manymu būtų tikslinga 

įvertinti, ar nėra didelių iškraipymų. 

Or. it 

 

Pakeitimas 24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

neįgyvendinami daugiašaliai 

aplinkosaugos susitarimai, kurių šalis yra 

Sąjunga; tai, kad neįgyvendinamos 

svarbiausios Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) konvencijos; ir tai, 

kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais; ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

Or. en 
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Pakeitimas 25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais,  ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad 

svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, inter 

alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį 

gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje ar 

kitos aplinkybės, suteikiančios jai 

galimybę paveikti kainas arba sąnaudas, be 

kita ko, skiriant lėšas ir įmonėms priimant 

sprendimus, viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais; ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 
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įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga 

paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai 

arba kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, 

kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Taip pat 

tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų 

patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, 

kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra 

didelių iškraipymų, labai veikiančių 

sąžiningą konkurenciją. Visų pirma 

tikslinga paaiškinti, kad taip gali būti 

nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytos gamybos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant mokesčius ir pirminių ir antrinių 

žaliavų ir darbo sąnaudas ir aplinkosaugos 

pareigų laikymąsi, yra gerokai mažesnės 

už kitų veiklos vykdytojų tarptautinėje 

rinkoje vidutines kainas ir sąnaudas, nes 

jas veikia valstybės kišimasis, kuriuo 

siekiama užtikrinti nesąžiningą 

konkurencinį pranašumą. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

poveikis įmonėms siekiant paveikti kainas 

arba sąnaudas turint tikslą nesąžiningai 

pasiekti konkurencinių pranašumų. Taip 

pat tikslinga nustatyti, kad Komisijos 

tarnybos skelbia ir atnaujina ataskaitas, 

kuriose apibūdinama konkreti šalyse, 



 

AM\1127399LT.docx 33/140 PE604.811v02-00 

 LT 

padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad 

ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius, o suinteresuotosioms šalims 

turėtų būti suteikta pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną 

tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami; 

Sąjungos prekybos partnerėse, arba tam 

tikruose atitinkamuose sektoriuose esama 
padėtis, susijusi su dempingo praktika 

ekonominėje, mokesčių, socialinėje ir 

aplinkos apsaugos srityse; ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar atitinkamame 

ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

turėtų būti pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba Sąjungos kainos, sąnaudos 

ar lyginamieji standartai kiekvieno 

gamybos veiksnio atveju apskaičiuojant 

normaliąją vertę. Jei valstybės arba 

sektoriaus, kuriuose egzistuoja vienas 

didelis iškraipymas ar keletas didelių 

iškraipymų, eksportuojantis gamintojas 

įtikinamai įrodo, kad jo vieno ar daugiau 

atskirų gamybos veiksnių sąnaudos nėra 

iškraipytos, šios sąnaudos turėtų būti 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. Reikėtų įvertinti, ar nesama 

eksportuojančio gamintojo atitinkamo 

veiksnio sąnaudų iškraipymo, ir 

įvertinamas to patikimumas, be kita ko, 
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atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų 

santykį, palyginti su bendromis to 

veiksnio sąnaudomis, ir faktinį naudojimą 

gamyboje. Tokios atskiros išvados 

neturėtų daryti įtakos kitų 

eksportuojančių gamintojų normaliajai 

vertei, ir todėl neturėtų būti taikomos visai 

šaliai ir sektoriui, neatsižvelgiant į 

17 straipsnio taikymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) jei valstybės, kurioje egzistuoja 

vienas didelis iškraipymas ar keletas 

didelių iškraipymų, eksportuojantis 

gamintojas įtikinamai įrodo, kad jam 

įtakos tiesiogiai ar netiesiogiai nedaro 

didelis iškraipymas ir kad jo vieno ar 

daugiau atskirų gamybos veiksnių 

sąnaudos yra neiškraipytos, tokios 

sąnaudos turėtų būti naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę. Tokios 

atskiros išvados neturėtų daryti įtakos kitų 

gamintojų normaliajai vertei, ir todėl 

neturėtų būti taikomos visai šaliai ir 

sektoriui, neatsižvelgiant į 17 straipsnio 

taikymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3b) taip pat tikslinga nustatyti, kad 

Komisijos tarnybos skelbia ataskaitą, 

kurioje apibūdinama konkreti tam tikros 

šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su 

šiais kriterijais. Rengiant ataskaitą turėtų 

būti konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. Europos 

Parlamentas turėtų stebėti ataskaitos 

rengimo procesą. Komisija atnaujina 

ataskaitą Europos Parlamento prašymu 

arba pasikeitus aplinkybėms konkrečioje 

valstybėje ar sektoriuje. Priimant 

sprendimą, ar valstybėje ar sektoriuje 

esama didelių iškraipymų, turėtų būti 

atsižvelgta į visus su byla susijusius 

įrodymus, ir tokį galutinį sprendimą 

Komisija turėtų priimti ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo tyrimo inicijavimo 

dienos. Suinteresuotoms šalims turėtų 

būti suteikta 10 dienų pateikti pastaboms 

dėl šių sprendimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojanti šalis vykdo 

rinkos ekonomiką iškraipančią praktiką, 

kurią taikant atitinkamo suinteresuotojo 

subjekto dokumentuose nurodomos 

dirbtinai sumažintos sąnaudos, tokios 
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bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

sąnaudos turėtų būti koreguojamos arba 

nustatomos pagal bet kokį vienodą 

pagrindą, įskaitant kitų atitinkamų rinkų 

informaciją ar neiškraipytas tarptautines 

arba Europos Sąjungos rinkų kainas arba 

lyginamuosius standartus. Atsižvelgiant į 

ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga 

paaiškinti, kad taikant šio reglamento 

nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų. Taip yra ypač tais atvejais, kai 

eksportuojančioje šalyje nėra socialinių ir 

aplinkos apsaugos standartų, atitinkančių 

Europoje galiojančius standartus, arba 

kai vienas ar keli sektoriai pasižymi 

pertekliniais gamybos pajėgumais, 

darančiais didelį poveikį kainoms ir 

sąnaudoms. Galimą informaciją ar 

įrodymus, susijus su rinkos ekonomiką 

iškraipančia praktika, taip pat gali 

pateikti suinteresuotieji subjektai, 

pavyzdžiui, pramonės ir profesinių 

sąjungų atstovai. Į šią informaciją 

atsižvelgti tikslinga, kai priimami 

sprendimai dėl gamybos ar santykių 

atnaujinimo; 

Or. it 

 

Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelis iškraipymas ar didelių iškraipymų 

ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose 

pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai 

sumažintos, jos turėtų būti nustatomos 

pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant 

kitų tipiškų rinkų, Sąjungos rinkų 

informaciją ar neiškraipytas tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų. Taikant taisykles ir siekiant 

išlaikyti PPO susitarimais ir jų 

protokolais nustatytų teisių ir 

įsipareigojimų pusiausvyrą, būtina, kad 

Sąjunga atsižvelgtų į tai, kaip jas aiškina 

ir taiko pagrindiniai Sąjungos prekybos 

partneriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 
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didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų. Nuorodas į tai, kad yra didelių 

iškraipymų, taip pat gali pateikti Sąjungos 

pramonės atstovai. Į tokias nuorodas 

reikėtų atsižvelgti priimant sprendimus 

parengti ar atnaujinti atitinkamas 

ataskaitas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 
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Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų. Nuorodas į tai, kad yra didelių 

iškraipymų, taip pat gali pateikti Sąjungos 

pramonės atstovai. Į tokias nuorodas 

reikėtų atsižvelgti priimant sprendimus 

parengti ar atnaujinti atitinkamas 

ataskaitas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos 

turėtų būti nustatomos pagal bet kokį 

pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų 

rinkų informaciją, tarptautines kainas arba 

lyginamuosius standartus arba Sąjungos 

rinkų informaciją. Atsižvelgiant į 

ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga 

paaiškinti, kad taikant šio reglamento 

nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 
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pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus. Nuorodos į tai, 

kad yra didelių iškraipymų, taip pat gali 

pateikti Sąjungos pramonės atstovai. Į 

tokias nuorodas reikėtų atsižvelgti 

priimant sprendimus parengti ar 

atnaujinti atitinkamas ataskaitas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 35 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją, be kita ko, 

Sąjungoje, ar tarptautines kainas arba 

lyginamuosius standartus. Atsižvelgiant į 

ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga 

paaiškinti, kad taikant šio reglamento 

nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

Or. en 
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Pakeitimas 36 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

apskaičiuojamos remiantis patikimais 

tiriamojo eksportuotojo ar gamintojo 

dokumentais. Vis dėlto, jei 

eksportuojančioje šalyje yra didelių 

iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto 

dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra 

dirbtinai sumažintos, jos gali būti 

koreguojamos arba nustatomos pagal bet 

kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 

(4) be to, tikslinga priminti, kad 

sąnaudos paprastai turėtų būti 
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apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali 

būti koreguojamos arba nustatomos pagal 

bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

apskaičiuojamos remiantis tiriamojo 

eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. 

Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra 

didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo 

subjekto dokumentuose pateikiamos 

sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos 

turėtų būti nustatomos pagal bet kokį 

pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų 

rinkų informaciją ar tarptautines kainas 

arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) taip pat tikslinga priminti, kad 

pradinių ir peržiūros tyrimų metodikai 

taikoma Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 9 dalis. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes taip pat tikslinga paaiškinti, kad 

nagrinėjant, ar yra prielaidų manyti, kad 

aplinkybės pasikeitė, turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, įtrauktus į 

dokumentų rinkinius, dėl kurių 

(5) taip pat tikslinga priminti, kad 

pradinių ir peržiūros tyrimų metodikai 

taikoma Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 9 dalis. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes taip pat tikslinga paaiškinti, kad 

nagrinėjant, ar yra prielaidų manyti, kad 

aplinkybės pasikeitė, turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, įtrauktus į 

dokumentų rinkinius, dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 
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suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

pastabų. Be to, nustatant antidempingo ir 

antisubsidijų priemones reikia atsižvelgti į 

atitinkamus laisvosios prekybos 

susitarimus su šalimis, kurių ekonomika 

tvirtai susijusi su šalies, dėl kurios 

teikiama ataskaita, ekonomika; 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 

tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 

nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–

6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento 

(ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai 

nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, 

kai inicijuojama pirma priemonių 

galiojimo termino peržiūra po tokio 

perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio 

reglamento nuostatos bus apeinamos, toks 

pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 

tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 

nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–

6a dalis, 2 straipsnio 6a dalyje nustatyta 

metodika neturėtų pakeisti pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę atliekant peržiūras pagal 
Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

3 dalį, iki vėliausios pirmos priemonių 

galiojimo termino peržiūros datos, praėjus 

dvejiems metams nuo šio reglamento 

įsigaliojimo. Siekiant sumažinti riziką, kad 

šio reglamento nuostatos bus apeinamos, 
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Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis turėtų būti 

užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio 

netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys 

turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie 

senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, 

Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau 

veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai 

įgyvendinti; 

toks pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis turėtų būti 

užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio 

netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys 

turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie 

senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, 

Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau 

veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai 

įgyvendinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 

tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 

tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 
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nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–

6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento 

(ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai 

nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, 

kai inicijuojama pirma priemonių 

galiojimo termino peržiūra po tokio 

perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio 

reglamento nuostatos bus apeinamos, toks 

pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis turėtų būti 

užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio 

netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys 

turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie 

senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, 

Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau 

veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai 

įgyvendinti; 

nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–7 

dalis, būtų laikoma, kad Reglamento (ES) 

2016/1036 11 straipsnio 3 dalies pirmoje 

pastraipoje nurodytas pagrįstai nustatytas 

laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai 

inicijuojama pirma priemonių galiojimo 

termino peržiūra po tokio perėjimo. 

Siekiant sumažinti riziką, kad šio 

reglamento nuostatos bus apeinamos, toks 

pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–7 dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis turėtų būti 

užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio 

netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys 

turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie 

senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, 

Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau 

veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai 

įgyvendinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

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

Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 

(6) nesant jokių kitų konkrečių 

pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis 

būtų reglamentuojamas šis klausimas, 
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tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 

nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–

6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento 

(ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai 

nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, 

kai inicijuojama pirma priemonių 

galiojimo termino peržiūra po tokio 

perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio 

reglamento nuostatos bus apeinamos, toks 

pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis turėtų būti 

užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio 

netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys 

turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie 

senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, 

Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau 

veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai 

įgyvendinti; 

tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas 

būtų taikomas visiems sprendimams 

inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, 

įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, 

inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas 

įsigalioja, arba vėliau, laikantis 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo 

laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, 

kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo 

laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų 

reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga 

nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 

dalies a ar b punktą, prie normaliosios 

vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–

6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento 

(ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai 

nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, 

kai inicijuojama pirma priemonių 

galiojimo termino peržiūra po tokio 

perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio 

reglamento nuostatos bus apeinamos, toks 

pat metodas turėtų būti taikomas 

peržiūroms, atliekamoms pagal 

Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 

4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad 

perėjimas nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, 

savaime nebūtų pakankamas įrodymas, 

nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 

straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo 

laikotarpio taisyklėmis, padedančiomis 

toliau taikyti apsaugos nuo importo 

priemones, turėtų būti užpildyta spraga, 

kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o 

suinteresuotosios šalys turėtų pakankamai 

laiko prisitaikyti prie senų taisyklių 

pakeitimo naujomis, be to, Reglamentą 

(ES) 2016/1036 būtų lengviau veiksmingai, 

tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti; 

Or. fr 
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Pagrindimas 

Pereinamojo laikotarpio priemonės neturėtų būti nutraukiamos ir silpninti susijusių sektorių 

panaikinant apsaugos nuo importų priemones 

 

Pakeitimas 42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) atsižvelgiant į taisyklių taikymą, 

siekiant išlaikyti PPO susitarimais, 

įskaitant protokolus, nustatytų teisių ir 

įsipareigojimų pusiausvyrą, būtina, kad 

Sąjunga atsižvelgtų į tai, kaip jas aiškina 

ir taiko pagrindiniai Sąjungos prekybos 

partneriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (-1) 4 konstatuojamoji dalis 

pakeičiama taip: 

„siekiant išlaikyti Bendrojo susitarimo dėl 

muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT) 
nustatytų teisių ir įsipareigojimų 

pusiausvyrą, Sąjunga, taikydama 1994 m. 

Susitarimo dėl antidempingo taisykles, 

turi atsižvelgti į tai, kaip tas taisykles 

aiškina pagrindiniai Sąjungos prekybos 

partneriai;“ 

„atsižvelgiant į taisyklių taikymą, siekiant 

išlaikyti PPO susitarimais, įskaitant 

protokolus dėl prisijungimo, nustatytų 

teisių ir įsipareigojimų pusiausvyrą, 

būtina, kad Sąjunga atsižvelgtų į tai, kaip 

jas aiškina ir taiko pagrindiniai Sąjungos 

prekybos partneriai;“ 
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Or. en 

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

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

 

Pakeitimas 44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) tokie sisteminai arba makrolygio 

iškraipymai didžia dalimi nulemia didelį 

kainų ir sąnaudų iškraipymą įmonėse ir 

sektoriuose. Labai svarbu įvertinti 

sisteminius iškraipymus visų pirma 

tuomet, kai sektoriai yra heterogeniniai ir 

juose yra daug mažųjų ir vidutinių įmonių 

(MVĮ), ir tokiu atveju įrodymų apie 

sektoriui būdingus iškraipymus rasti yra 

itin sunku. 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar atitinkamame 

ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

pradedamos taikyti neiškraipytos 

tarptautinės, trečiosios šalies arba 

Sąjungos kainos, sąnaudos ar lyginamieji 

standartai kiekvieno gamybos veiksnio 

atveju apskaičiuojant normaliąją vertę. 
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 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantys gamintojai aiškiai įrodo, 

kad jų pramonei apskritai įtakos tiesiogiai 

ar netiesiogiai nedaro joks didelis 

iškraipymas, jų sąnaudos naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę. 

 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas aiškiai įrodo, 

kad jo vieno ar daugiau atskirų gamybos 

veiksnių sąnaudos yra susijusios su 

importu iš šalių, kuriose nėra didelių 

iškraipymų, ir nėra iškraipytos, kaip buvo 

įvertinta pagal tolesnę dalį, šios sąnaudos 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Įvertinama, ar nesama eksportuojančio 

gamintojo atitinkamo veiksnio sąnaudų 

iškraipymo, ir įvertinamas to 

patikimumas, be kita ko, atsižvelgiant į 

susijusius kiekius, jų santykį, palyginti su 

bendromis to veiksnio sąnaudomis, ir 

faktinį naudojimą gamyboje. 

 Tokios atskiros išvados nedaro įtakos kitų 

eksportuojančių gamintojų normaliajai 

vertei ir todėl netaikomos visai šaliai ar 

sektoriui, neatsižvelgiant į 17 straipsnio 

taikymą. 

 Atsižvelgdama į įvairius anksčiau 

nurodytus elementus, Komisija nustato 

įrodymų pateikimo terminus, kad būtų 

užtikrinamos visų suinteresuotųjų šalių 

teisės į gynybą ir laikomasi bendrų 

procedūrų terminų. Komisija gali priimti 

tolesnius įrodymus, susijusius su atskirais 

gamybos veiksniais, pasibaigus šiems 

terminams tik tokiu atveju, jeigu Komisija 

gali šiuos įrodymus tinkamai ir 

atitinkamai patikrinti, o kitos šalys turi 

pakankamai laiko pateikti pastabas. 

Or. en 
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Pakeitimas 45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei nustatoma, kad dėl vieno 

didelio iškraipymo ar daugiau didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

tam tikruose ekonomikos sektoriuose 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus, kiekvienam 

gamybos veiksniui. Apskaičiavimui galima 

naudoti neiškraipytas tarptautines kainas, 

sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, 

įskaitant Sąjungos šalis, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną; 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar atitinkamame 

ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

pradedamos taikyti neiškraipytos 

tarptautinės, trečiosios šalies arba 

Sąjungos kainos, sąnaudos ar lyginamieji 

standartai kiekvieno gamybos veiksnio 

atveju apskaičiuojant normaliąją vertę. 

 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas įtikinančiai 
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įrodo, kad jo vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos nėra 

iškraipytos, laikantis tolesnės dalies, šios 

sąnaudos naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę. 

 Įvertinama, ar nesama eksportuojančio 

gamintojo atitinkamo veiksnio sąnaudų 

iškraipymo, ir įvertinamas to 

patikimumas, be kita ko, atsižvelgiant į 

susijusius kiekius, jų santykį, palyginti su 

bendromis to veiksnio sąnaudomis, ir 

faktinį naudojimą gamyboje. 

 Tokios atskiros išvados nedaro įtakos kitų 

eksportuojančių gamintojų normaliajai 

vertei ir todėl netaikomos visai šaliai ar 

sektoriui, neatsižvelgiant į 17 straipsnio 

taikymą. 

 Atsižvelgdama į įvairius anksčiau 

nurodytus elementus, Komisija nustato 

įrodymų pateikimo terminus, kad būtų 

užtikrinamos visų suinteresuotųjų šalių 

teisės į gynybą ir laikomasi bendrų 

procedūrų terminų. Komisija gali priimti 

tolesnius įrodymus, susijusius su atskirais 

gamybos veiksniais, pasibaigus šiems 

terminams tik tokiu atveju, jeigu Komisija 

gali šiuos įrodymus tinkamai ir 

atitinkamai patikrinti, o kitos šalys turi 

pakankamai laiko pateikti pastabas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 
šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei nustatoma, kad dėl vieno 

didelio iškraipymo ar daugiau didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

tam tikruose ekonomikos sektoriuose 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus, kiekvienam 

gamybos veiksniui ir mažesnio muito 

taisyklė netaikoma apskaičiuojant 

antidempingo muitus, taikytinus tos šalies 

eksportuojančių gamintojų importui. 

Apskaičiavimui galima naudoti: 

 – atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje 

gamintojoje, kurioje kainas ir sąnaudas, 

dėl kurių vykdomas tyrimas, lemia laisvoji 

rinka, be kita ko, Sąjungoje, 

 arba 

 – jei Komisija mano, kad tai netinkama, 

neiškraipytas tarptautines kainas, 

sąnaudas ar lyginamuosius standartus, jei 

reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

 Jei neiškraipytų tarptautinių ar trečiosios 

šalies sąnaudų arba lyginamųjų standartų 

nėra, Komisija normaliąją vertę nustato 

remdamasi bet kokiu kitu pagrįstu 

pagrindu, be kita ko, remdamasi 

atitinkamomis kainomis ir sąnaudomis 

Sąjungoje. Tai visų pirma taikytina 

atveju, kai didelę dalį skundą teikiančių 

Sąjungos pramonės atstovų sudaro MVĮ. 

Tam tikro gamybos veiksnio sąnaudų ir 

kainų, laikomų neiškreiptomis, 

patikimumas turėtų būti vertinamas, inter 

alia, atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų 
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santykį, palyginti su bendromis to 

veiksnio sąnaudomis, ir faktinį naudojimą 

gamyboje. 

 Pagal šią metodiką pareiga įrodyti, kad 

nėra didelių iškraipymų kiekvieno 

gamybos veiksnio atveju tenka 

eksportuojančios šalies gamintojams. Jei 

šalies, kurioje egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas aiškiai įrodo, 

kad jo vieno ar daugiau atskirų gamybos 

veiksnių sąnaudos yra neiškraipytos, 

tokios atskirų gamybos veiksnių sąnaudos 

turėtų būti naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę, nedarant poveikio 

galimybei naudotis neiškraipytomis 

trečiosios šalies, Sąjungos ar 

tarptautinėmis kainomis, sąnaudomis ar 

lyginamaisiais standartais tų atskirų 

gamybos veiksnių, kurie yra labai 

iškraipyti, atveju. 

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

visoje šalies ekonomikoje arba tam 

tikruose ekonomikos sektoriuose 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 
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pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, be kita ko, valstybėje narėje, jei 

reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną; 

 Dėl to, kad esama didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

šalies arba Sąjungos kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja didelių iškraipymų, 

eksportuojantys gamintojai įtikinančiai 

įrodo, kad vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos nėra 

iškraipytos atsižvelgiant į visą pramonę, 

šios sąnaudos naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę. 

 Įvertinama, ar nesama eksportuojančių 

gamintojų atitinkamo veiksnio sąnaudų 

iškraipymo, ir įvertinamas to 

patikimumas, be kita ko, atsižvelgiant į 

susijusius kiekius, jų santykį, palyginti su 

bendromis to veiksnio sąnaudomis, ir 

faktinį naudojimą gamyboje. 

 Siekiant sudaryti sąlygas Komisijai 

laikytis bendrų procedūrų terminų ir 

paisyti visų suinteresuotųjų šalių teisių į 

gynybą, Komisija nustato įrodymų 

pateikimo terminus dėl įvairių anksčiau 

minėtų elementų. Visų pirma Komisija 

gali priimti tolesnius įrodymus pasibaigus 

šiems terminams tik tokiu atveju, jeigu 

Komisija gali šiuos įrodymus tinkamai ir 

atitinkamai patikrinti, o kitos šalys turi 

pakankamai laiko pateikti pastabas. 

Or. en 
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Pakeitimas 48 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei nustatoma, kad dėl vieno 

didelio iškraipymo ar daugiau didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

ekonomikos sektoriuose netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus, kiekvienam gamybos veiksniui. 

Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, be kita 

ko, Sąjungoje, jei reikiami sąnaudų 

duomenys prieinami. Į apskaičiuotą 

normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

šalies arba Sąjungos kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas arba 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantys gamintojai įtikinančiai 

įrodo, kad vieno ar daugiau atskirų 
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gamybos veiksnių sąnaudos nėra 

iškraipytos atsižvelgiant į visą pramonę, 

šios sąnaudos naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę. 

 Įvertinama, ar nesama eksportuojančių 

gamintojų atitinkamo veiksnio sąnaudų 

iškraipymo, ir įvertinamas to 

patikimumas, be kita ko, atsižvelgiant į 

susijusius kiekius, jų santykį, palyginti su 

bendromis to veiksnio sąnaudomis, ir 

faktinį naudojimą gamyboje. 

 Siekiant sudaryti sąlygas Komisijai 

laikytis bendrų procedūrų terminų ir 

paisyti visų suinteresuotųjų šalių teisių į 

gynybą, Komisija nustato įrodymų 

pateikimo terminus dėl įvairių anksčiau 

minėtų elementų. Visų pirma Komisija 

gali priimti tolesnius įrodymus pasibaigus 

šiems terminams tik tokiu atveju, jeigu 

Komisija gali šiuos įrodymus tinkamai ir 

atitinkamai patikrinti, o kitos šalys turi 

pakankamai laiko pateikti pastabas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelio iškraipymo ar 

keleto didelių iškraipymų visoje šalies 

ekonomikoje arba ekonomikos 

sektoriuose netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 
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galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus, kiekvienam gamybos veiksniui. 

Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje. 

Tinkama tipiška šalis parenkama 

pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą 

atrankos metu pateiktą patikimą 

informaciją. Atrinkta šalis taip pat turi 

taikyti pakankamo lygio socialinius ir 

aplinkosaugos standartus, o pakankamas 

lygis nustatomas pagal tai, ar trečioji šalis 

ratifikavo DAS ir jų protokolus, kurių 

šalis Sąjunga visada yra, ir -I priede 

išvardytas TDO konvencijas. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

šalies arba Sąjungos kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Jei šalies, kurioje egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantis gamintojas įtikinamai 

įrodo, kad jo vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos yra 

neiškraipytos, tokios sąnaudos 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Tam tikro veiksnio sąnaudų ir kainų, 

laikomų neiškreiptomis, patikimumas 

turėtų būti vertinamas, inter alia, 

atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų 

santykį, palyginti su bendromis to 

veiksnio sąnaudomis, ir faktinį naudojimą 

gamyboje. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

eksportuojančioje šalyje netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus. Apskaičiavimui Komisija gali 

naudoti: 

 – atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, 

kurios ekonominis išsivystymas panašaus 

lygio kaip ir eksportuojančios šalies. 

Jeigu gamybos sąnaudoms nustatyti 

naudojami įmonės lygmens duomenys, 

turi būti parinkta tokia įmonė, kurios 

eksportas parodo, kad įmonė buvo 

konkurencinga pasaulio rinkoje tuo metu, 

kai buvo pagamintas atitinkamas 

produktas; 

 arba, jeigu tai nebūtų tinkama: 
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 – neiškraipytas tarptautines kainas, 

sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, kurios 

ekonominis išsivystymas panašaus lygio 

kaip ir eksportuojančios šalies, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami. 

 Jei Komisija nustato, kad tam tikri šalies 

duomenys yra neiškraipyti, ypač tais 

atvejais, kai eksportuotojai ir gamintojai 

pateikia pakankamai informacijos šiuo 

tikslu, be kita ko, atsižvelgiant į c punkto 

nuostatas dėl suinteresuotųjų šalių, 

Komisija naudoja minėtus duomenis. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tuo atveju, kai naudojami įmonės lygmens duomenys siekiant apskaičiuoti normaliąją vertę, 

būtų tinkama pasinaudoti atitinkamos pramonės konkurencingos įmonės duomenimis. 

Tinkama naudoti šalies duomenis, jeigu manoma, kad jie yra neiškraipyti. 

 

Pakeitimas 51 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

a) Jei nustatoma, kad dėl vieno 

didelio iškraipymo ar keleto didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

ekonomikos sektoriuje netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus. Apskaičiavimui galima naudoti 
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kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus kiekvienam 

gamybos veiksniui arba atitinkamas 

gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje 

tipiškoje šalyje, be kita ko, Sąjungoje. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

 Dėl to, kad egzistuoja vienas didelis 

iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios šalies 

ekonomikoje ar atitinkamame 

ekonomikos sektoriuje, automatiškai 

pradedamos taikyti neiškraipytos 

tarptautinės, trečiosios šalies arba 

Sąjungos kainos, sąnaudos ar lyginamieji 

standartai kiekvieno gamybos veiksnio 

atveju apskaičiuojant normaliąją vertę. 

 Jei šalies arba sektoriaus, kuriuose 

egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar 

keletas didelių iškraipymų, 

eksportuojantys gamintojai aiškiai įrodo, 

kad jų pramonei apskritai įtakos tiesiogiai 

ar netiesiogiai nedaro joks didelis 

iškraipymas, jų sąnaudos naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

a) Jei nustatoma, kad dėl didelių 

iškraipymų šalies viename sektoriuje ar 

visoje ekonomikoje  netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 
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vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

kainų ir sąnaudų, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus. Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje 

gamintojoje, kurioje gamybos kainos ir 

sąnaudos, susijusios su tyrimu, yra 

laisvosios rinkos veiksnių rezultatas, jei 

reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Priešingu atveju, kai duomenų nėra, kai 

jie nepatikimi arba kai pats eksportuotojas 

ar eksportuojančios šalies valdžios 

institucijos bando sutrukdyti tyrimui, taip 

apskaičiuota normalioji vertė apima 

pagrįstą sumą ir papildomą nuobaudos 

maržą. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Panašaus ekonomikos vystymosi sąvoka iš tikrųjų nereiškia patikimo palyginimo ekonominės 

struktūros požiūriu dėl, pavyzdžiui, nesidalijimo gerove. Anot Pasaulio banko klasifikacijos, 

tuomet Kinija būtų panaši į Ekvatorių ar Peru. 

 

Pakeitimas 53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

eksportuojančioje šalyje netikslinga 
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vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

taikyti vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

Komisija gali naudoti atitinkamas 

gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje 

tipiškoje šalyje, kurios ekonominis 

išsivystymas panašaus lygio kaip ir 

eksportuojančios šalies, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami, arba, kai 

Komisija mano, kad tai tinkama, – 

neiškraipytas tarptautines kainas, 

sąnaudas ar lyginamuosius standartus. 

Jei Komisija nustato, kad tam tikros 

vidaus sąnaudos yra neiškraipytos, ypač 

tais atvejais, kai eksportuotojai ir 

gamintojai tai įtikinamai įrodo, be kita ko, 

atsižvelgiant į c punkto nuostatas dėl 

suinteresuotųjų šalių, Komisija naudoja 

minėtas sąnaudas. Į apskaičiuotą 

normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta suma, 

aprėpianti administracines, pardavimo ir 

bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

a) Jei nustatoma, kad dėl didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

ekonomikos sektoriuose netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

pagrindžiama kaina arba apskaičiuojama 

remiantis gamybos ir pardavimo 

sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas 

kainas ar lyginamuosius standartus. 
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galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, 

taikant pakankamo lygio socialinius ir 

aplinkosaugos standartus, jei reikiami 

duomenys prieinami, įskaitant, kai tinka, 

Sąjungos gamybos ir pardavimo 

sąnaudas. Atsižvelgiama į netiesiogines 

aplinkosaugos sąnaudas, pvz., į išmetamą 

CO2 kiekį, ir jos įvertinamos kaip visų to 

paties kiekio sąnaudų Sąjungoje dalis; jei 

eksportuojanti valstybė 

nebendradarbiauja, taikomos 

maksimalios sąnaudos. Į apskaičiuotą 

normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta suma, 

aprėpianti administracines, pardavimo ir 

bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

Komisija gali naudoti neiškraipytas 

tarptautines kainas, sąnaudas ar 

lyginamuosius standartus arba atitinkamas 

gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje 

tipiškoje šalyje, kurios ekonominis 
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panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

išsivystymas panašaus lygio kaip ir 

eksportuojančios šalies, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami. Jei Komisija 

nustato, kad tam tikros vidaus sąnaudos 

yra neiškraipytos, ypač tais atvejais, kai 

eksportuotojai ir gamintojai tai įtikinamai 

įrodo, be kita ko, atsižvelgiant į c punkto 

nuostatas dėl suinteresuotųjų šalių, 

Komisija naudoja minėtas sąnaudas. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tinkama tipiška šalis visų pirma turėtų būti apibrėžta kaip šalis, kurios ekonominis 

išsivystymas panašaus lygio kaip ir eksportuojančios šalies, su sąlyga, kad reikiami duomenys 

prieinami. Jei negalima pasinaudoti tokiais duomenimis, turėtų būti pasirinkta bet kokia 

tinkama tipiška šalis. 

Atsižvelgiant į atitiktį PPO, eksportuotojai turėtų galėti įrodyti, kad jų vidaus sąnaudos 

neiškraipytos. Tokiu atveju Komisija turės naudoti tas vidaus sąnaudas apskaičiuodama 

normaliąją vertę. 

 

Pakeitimas 56 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

a) Jei nustatoma, kad dėl vieno 

didelio iškraipymo ar keleto didelių 

iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba 

ekonomikos sektoriuje ar sektoriuose 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 
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kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, 

aprėpianti administracines, pardavimo ir 

bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią ar bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei tam tikra eksportuojanti šalis 

vykdo rinkos ekonomiką iškraipančią 

praktiką, dėl kurios atsiranda reikšmingų 

vidaus kainų ir gamybos sąnaudų, 

įskaitant žaliavų, energijos ir kitų 

gamybos išteklių sąnaudas, iškraipymų, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

neiškraipytomis tarptautinėmis kainomis, 

sąnaudomis ar lyginamaisiais standartais 

arba atitinkamomis gamybos ir pardavimo 

sąnaudomis tinkamoje tipiškoje šalyje, 

įskaitant Sąjungos šalis, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami. Turi būti 

atsižvelgiama į netiesiogines 

aplinkosaugos sąnaudas, pvz., į išmetamą 

anglies dioksido kiekį, ir jos turi būti 

įvertinamos kaip dalis visų to paties kiekio 

sąnaudų Europoje. Jei eksportuojanti 

šalis nebendradarbiauja, skaičiuojamos 

maksimalios sąnaudos. Į apskaičiuotą 

normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta  ir 

neiškraipyta suma, aprėpianti 
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administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

Or. it 

 

Pakeitimas 58 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei nustatoma, kad dėl didelių 

iškraipymų netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainas ir sąnaudas, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos 

sąnaudomis, įskaitant darbo sąnaudas, 

dėl aplinkosaugos įsipareigojimų vykdymo 

susidarančias sąnaudas ir mokesčius, ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus. Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, kurios 

ekonominis išsivystymas panašaus lygio 

kaip ir eksportuojančios šalies, jei reikiami 

sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 
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Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

a) Jei nustatoma, kad dėl didelių 

iškraipymų šalies visoje ekonomikoje ar 

viename sektoriuje netikslinga taikyti 

eksportuojančios šalies vidaus rinkos 

kainų ir sąnaudų, normalioji vertė 

apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis 

neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus. Apskaičiavimui galima naudoti 

neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas 

ar lyginamuosius standartus arba 

atitinkamas gamybos ir pardavimo 

sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, jei 

reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 60 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, egzistuoja, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų, energijos ar kitų gamybos 

veiksnių sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 
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atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

didelių iškraipymų, inter alia, turi būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis ir 

taip de facto ir de jure nevykdomas 

atitinkamas įmonės valdymas; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad nėra 

skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės ir bankroto tvarkos ir dėl 

to užkertamas kelias taikyti nuosavybės 

įstatymus; tai, kad netaikomi tarptautiniai 

apskaitos standartai; tai, kad valiutos 

keitimo operacijos nevykdomos rinkos 

kaina; tai, kad darbo užmokesčio tarifai 

nėra darbuotojų ir vadovybės laisvų 

derybų rezultatas; tai, kad nesant skaidrių 

įstatymų, bendrosios įmonės ir kiti 

užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį; tai, kad 

eksportuojanti šalis nesilaiko tarptautinių 

ir daugiašalių įsipareigojimų dėl 

socialinių, aplinkos apsaugos ir fiskalinių 

normų; tai, kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą, ir bet kokios 

kitos aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

 Dėl to, kad esama didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba ES kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Jei minėtų sąlygų netenkinančios 

valstybės eksportuojantis gamintojas gali 
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aiškiai įrodyti, kad jo nurodomos vieno ar 

daugiau atskirų gamybos veiksnių 

sąnaudos yra neiškraipytos, tokios 

sąnaudos naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 61 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos pardavimo kainos 

ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos 

sąnaudas ir pardavimo kainas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, turi būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; pernelyg dideli pajėgumai, 

dėl kurių pagaminama per daug 

produktų; kursų manipuliavimo politika, 

dėl kurios nepakankamai vertinama 

nacionalinė valiuta; tai, kad 

eksportuojančioji šalis nesilaiko 

tarptautinių įsipareigojimų aplinkos 
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apsaugos, socialinių reikalų ir mokesčių 

srityje ir todėl iškraipoma konkurencija; 

tai, kad nėra skaidrios ir veiksmingai 

taikomos bendrovių teisės ir bankroto 

tvarkos ir dėl to užkertamas kelias taikyti 

nuosavybės įstatymus; tai, kad darbo 

užmokesčio tarifai nėra darbuotojų ir 

vadovybės laisvų derybų rezultatas; tai, 

kad nesant skaidrių įstatymų, bendrosios 

įmonės ir kiti užsienio investuotojai 

patiria diskriminacinį poveikį; tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

 Dėl to, kad esama didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje ar 

keliuose jų, automatiškai pradedamos 

taikyti neiškraipytos tarptautinės, 

trečiosios valstybės arba ES kainos, 

sąnaudos ar lyginamieji standartai 

kiekvieno gamybos veiksnio atveju 

apskaičiuojant normaliąją vertę. 

 Jei minėtų sąlygų netenkinimu 

kaltinamas valstybės eksportuojantis 

gamintojas gali aiškiai įrodyti, kad jo 

nurodomos vieno ar daugiau atskirų 

gamybos veiksnių sąnaudos yra 

neiškraipytos, tokios sąnaudos 

naudojamos apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Reikia atsižvelgti į kitus veiksnius, kaip antai pernelyg didelis pramonės pajėgumas, kuris turi 

blogų pasekmių pasaulinės rinkos tiekimui, taigi ir kainoms, o manipuliavimas valiuta sudaro 

sąlygas eksportuojant pardavinėti pernelyg mažomis kainomis. Be to, Parlamento vaidmuo – 

galėti paprašyti parengti ataskaitą ar ją atnaujinti, jeigu ji parengta, iš tikrųjų nesikišant į 

procesą, nepadarant iš jos teisės akto, kuris galėtų būti užginčytas PPO. 
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Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis, arba kai yra perteklinių 

pajėgumų situacija1b. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tiesioginė ar netiesioginė (pvz., per viešojo 

sektoriaus įstaigas) vyriausybės įtaka 

išteklių paskirstymui ir sprendimams ar 

įmonėms, pavyzdžiui, naudojant valstybės 

nustatomas kainas arba diskriminuojant 

per mokesčių, prekybos ar valiutų 

sistemas; valstybės skatinami įmonių 

veiklos iškraipymai, susiję su privatizacija 

ir ne rinkos prekybos ar kompensavimo 

sistemų naudojimu; skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama tiksli 

informacija apie bendroves), nebuvimas; 

veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, 

kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių 

paisymas ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, nebuvimas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 

finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimas; tai, kad 
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darbo užmokesčio norma nėra darbuotojų 

ir vadovybės laisvų derybų rezultatas; tai, 

kad, nesant skaidrių įstatymų, bendrosios 

įmonės ir kiti užsienio investuotojai 

patiria diskriminacinį poveikį, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą; tai, kad neratifikuotos ir 

tinkamai neįgyvendinamos svarbiausios 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

konvencijos ir daugiašaliai aplinkosaugos 

susitarimai (DAS), kurių šalis yra 

Sąjunga; atitinkamų EBPO 

rekomendacijų apmokestinimo srityje 

(pvz., iniciatyvos dėl mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS)) 

nesilaikymas ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. Priede pateikiamas 

nurodomojo pobūdžio išsamus didelių 

iškraipymų, nustatytų nagrinėjant 

ankstesnes antidempingo bylas, pavyzdžių 

sąrašas. Po kiekvienos bylos sąrašas 

atnaujinamas. 

 _________________ 

 1b Pertekliniai pajėgumai susidaro tada, 

kai prekybos perteklius tampa 

struktūrinis, nesuteikdamas valstybei 

jokio lyginamojo pranašumo, kai vidaus 

kainos ir sąnaudos yra žemesnės už 

kainas pasaulio rinkoje arba kai į naujus 

gamybos pajėgumus investuojama 

neatsižvelgiant į didėjantį prekybos 

perteklių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, 

nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, 

nes jas veikia valstybės kišimasis. 

Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter 

alia, atsižvelgiama į: tai, kad atitinkamoje 

rinkoje daugiausia veikia įmonės, 

priklausančios eksportuojančios šalies 

valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimą įmonės veikloje, suteikiantį jai 

galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešąją politiką arba priemones, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; didelę 

tiesioginę ar netiesioginę (pvz., per viešojo 

sektoriaus įstaigas) vyriausybės įtaką 

išteklių paskirstymui ir įmonių 

sprendimams, pavyzdžiui, naudojant 

valstybės nustatomas kainas arba 

diskriminuojant per mokesčių, prekybos 

ar valiutų sistemas; tai, ar esama 

valstybės skatinamų įmonių veiklos 

iškraipymų, susijusių su privatizacija ir ne 

rinkos prekybos ar kompensavimo sistemų 

naudojimu; tai, kad nesama skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama tiksli 

informacija apie bendroves), arba toks 

įstatymas nėra tinkamai įgyvendinamas; 

tai, kad nesama nuoseklių, veiksmingų ir 

skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo 

užtikrinamas nuosavybės teisių laikymasis 

ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, arba toks rinkinys nėra 

tinkamai įgyvendinamas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 
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finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimą; bet kokias 

kitas aplinkybes, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia kiti 

veiksniai, pvz., valstybės kišimasis, 

monopolija arba oligopolija ir kt., dėl 

kurių susidaro ypatinga rinkos padėtis, 

todėl negalima tinkamai palyginti 

eksporto kainų ir vidaus kainų bei 

sąnaudų. Vertinant, ar esama didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 

priklausančios eksportuojančios šalies 

valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; tiesioginis ar 

netiesioginis valstybės dalyvavimas 

įmonių veikloje, suteikiantis jai galimybę 

paveikti kainas, sąnaudas ar kitokius tokių 

įmonių komercinius sprendimus; viešoji 
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politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vieno ar daugiau vietos 

tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji 

rinka; tai, kad viešosios politikos tikslus 

įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą, be kita ko, 

skiriant subsidijas tam tikriems 

sektoriams, arba egzistuoja oligopolija 

arba monopolija žaliavų ar gamybos 

veiksnių rinkoje, ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, 

nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, 

nes jas veikia valstybės kišimasis. 

Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter 

alia, atsižvelgiama į: tai, kad atitinkamoje 

rinkoje daugiausia veikia įmonės, 

priklausančios eksportuojančios šalies 

valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis ir taip 

de facto ir de jure nevykdomas tinkamas 

įmonės valdymas; valstybės dalyvavimą 

įmonės veikloje, suteikiantį jai galimybę 

paveikti kainas arba sąnaudas; viešąją 

politiką arba priemones, kuriomis 
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laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

trūksta skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės ir bankroto tvarkos ir dėl 

to užkertamas kelias taikyti nuosavybės 

įstatymus; tai, kad darbo užmokesčio 

norma nėra darbuotojų ir vadovybės 

laisvų derybų rezultatas; tai, kad, nesant 

skaidrių įstatymų, bendrosios įmonės ir 

kiti užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį; tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokias kitas 

aplinkybes, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta 

a punkte, gali būti nustatomi, inter alia, 

tais atvejais, kai nurodytos kainos ar 

sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, 

nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

b) Vertinant faktinį eksportuojančios 

šalies elgesį pagal a punktą, atsižvelgiama 

į šiuos kriterijus: didelė tiesioginė ar 

netiesioginė (per viešojo sektoriaus 

įstaigas) vyriausybės įtaka išteklių 

paskirstymui ir įmonių sprendimams, 

pavyzdžiui, naudojant valstybės 

nustatomas kainas arba kitaip 

diskriminuojant per mokesčių, prekybos 

ar valiutų sistemas; valstybės skatinamų 

įmonių veiklos iškraipymai, susiję su 

privatizacija ir derybų ar ne rinkos 

kompensavimo sistemų naudojimu 

(barterinė prekyba); nėra skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 
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valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

valdymas (taikomi tarptautiniai apskaitos 

standartai, užtikrinama akcininkų 

apsauga, viešai prieinama informacija 

apie bendroves); nėra nuoseklių, 

veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, 

kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių 

laikymasis ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas; nėra tikro nuo valstybės 

nepriklausomo finansų sektoriaus, 

kuriam teisiškai nustatytos ir faktiškai 

taikomos pakankamos garantijų nuostatos 

ir tinkama priežiūra; vidaus pramonė 

kontroliuoja daugiau nei 40 % pasaulinės 

rinkos tam tikrame sektoriuje ir dėl to 

kyla įtarimų dėl piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi; nesilaikoma 

tarptautinių ir Europos standartų 

socialinėje, mokesčių ir aplinkos 

apsaugos srityse; ir bet kokius kitus 

kriterijus ar įrodymus, dėl kurių 

Komisijos manymu būtų tikslinga 

įvertinti, ar nėra didelių iškraipymų. 

Or. it 

Pakeitimas 67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra iškraipymai, atsirandantys tais 

atvejais, kai vieno ar kelių gamybos 

veiksnių nurodytos kainos ar sąnaudos 

nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, 

nes jas veikia valstybės kišimasis, ar jos 

yra labai žemos, nes nesilaikoma 

pagrindinių tarptautinių socialinių ir 

aplinkos standartų. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 
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institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

valstybės skatinami įmonių veiklos 

iškraipymai, susiję su privatizacija ir ne 

rinkos prekybos ar kompensavimo sistemų 

naudojimu; skaidraus ir 

nediskriminacinio bendrovių įstatymo, 

kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių 

valdymas, nebuvimas; veiksmingų ir 

skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo 

užtikrinamas nuosavybės teisių paisymas 

ir veikiančios bankroto tvarkos 

įgyvendinimas, nebuvimas; tikro ir nuo 

valstybės nepriklausomai veikiančio 

finansų sektoriaus, kuriam teisiškai 

nustatytos ir faktiškai taikomos 

pakankamos garantijų nuostatos ir 

tinkama priežiūra, nebuvimas; DAS, prie 

kurių Sąjunga kada nors prisijungė, ir -I 

priede išvardytų TDO konvencijų 

įgyvendinimo trūkumas ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar 

yra didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

didelis valstybės kišimasis. Vertinant, ar 

esama didelių iškraipymų, inter alia, gali 

būti atsižvelgiama į: tai, kad atitinkamoje 

rinkoje daugiausia veikia įmonės, 

priklausančios eksportuojančios šalies 
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eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis ir taip 

de facto ir de jure nevykdomas tinkamas 

įmonės valdymas; valstybės dalyvavimą 

įmonės veikloje, suteikiantį jai galimybę 

paveikti kainas arba sąnaudas; viešąją 

politiką arba priemones, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

trūksta skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės; tai, kad dėl skaidrių 

įstatymų nebuvimo, bendrosios įmonės ir 

kiti užsienio investuotojai gali patirti 

diskriminacinį poveikį; tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ar bet kokias kitas 

aplinkybes, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1036/2016 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 
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eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. Komisija 

sudaro viešą paaiškinamąjį kriterijų, 

aplinkybių ir pavyzdžių sąrašą, kuris 

padeda nustatyti ir pagrįsti, kada turėtų 

būti naudojama metodika, taikoma ne 

rinkos atvejais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Naujai sudarytas viešas paaiškinamasis sąrašas padės visoms suinteresuotosioms šalims 

suprasti „didelių iškraipymų“, susidarančių dėl valstybės intervencijų į 

eksportuotojų / gamintojų veiklą, pobūdį ir ypatumus. Šis atviras ir reguliariai atnaujinamas 

sąrašas padėtų užtikrinti nuolatinį šiuolaikinį supratimą, ypač jeigu jis būtų skelbiamas 

standartinėje metinėje Komisijos ataskaitoje Parlamentui. Šis sąrašo metodas yra 

visapusiškesnis nei pagrindinių pavyzdžių metodas, kuris šiuo metu numatytas EK pasiūlyme. 

 

Pakeitimas 70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 
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didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; tai, kad neįgyvendinami 

daugiašaliai aplinkosaugos susitarimai, 

kurių šalis yra Sąjunga; tai, kad 

neįgyvendinamos pagrindinės 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

konvencijos; ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 71 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a 

punkte, nustatomi, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos ir kiti 

gamybos veiksniai nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 
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institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą arba kitais 

atvejais neveikiama nepriklausomai nuo 

valstybės, ir bet kokios kitos aplinkybės, 

kurias Komisija laiko tinkamomis, 

siekiant įvertinti, ar esama didelių 

iškraipymų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a 

punkte, nustatomi, inter alia, tais atvejais, 

kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant 

žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje ar kitos 

aplinkybės, suteikiančios valstybei 

galimybę paveikti kainas arba sąnaudas, be 
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priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

kita ko, skiriant išteklių ir įmonėms 

priimant sprendimus; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka; ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar 

sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, 

nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 
arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, reikšmingu 

mastu darantys poveikį konkurencijos 

sąžiningumui nagrinėjamojo produkto 

atžvilgiu, kaip nurodyta a punkte, gali būti 

nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai 

nurodytas kainas ar sąnaudas, įskaitant 

mokesčius ir pirminių bei antrinių 
žaliavų, darbo jėgos ir įsipareigojimų dėl 

aplinkos vykdymo sąnaudas, veikia 

valstybės kišimasis siekiant sudaryti 

nevienodas veiklos sąlygas. Svarstant, ar 

yra didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios valstybės valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės poveikis kainoms arba 

sąnaudoms. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant išsamaus ir visapusio padėties vaizdo. 

 

Pakeitimas 74 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso 

nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas 

veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar 

yra didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

didelis valstybės kišimasis. Vertinant, ar 

esama didelių iškraipymų, inter alia, gali 

būti atsižvelgiama į: tai, kad atitinkamoje 

rinkoje daugiausia veikia įmonės, 

priklausančios eksportuojančios valstybės 

valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimą įmonės veikloje, suteikiantį jai 

galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešąją politiką arba priemones, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Paul Rübig 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas iš esmės veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

valstybės valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

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”. 

 



 

PE604.811v02-00 86/140 AM\1127399LT.docx 

LT 

Pakeitimas 76 

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas veikia didelis valstybės 

kišimasis. Vertinant, ar esama didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį iš tikrųjų 

daro: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios valstybės valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina griežta didelių iškraipymų apibrėžtis. 

 

Pakeitimas 77 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 
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Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, yra tokie iškraipymai, kurie 

atsiranda tais atvejais, kai nurodytos 

kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis. 

Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter 

alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį 

gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios valstybės valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar 

sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, 

b) Dideli iškraipymai, reikšmingu 

mastu darantys poveikį konkurencijos 

sąžiningumui nagrinėjamojo produkto 

atžvilgiu, kaip nurodyta a punkte, gali būti 

nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai 
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nepriklauso nuo laisvosios rinkos 

veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 
arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. 

nurodytas kainas ar sąnaudas, įskaitant 

mokesčius ir pirminių bei antrinių 
žaliavų, darbo jėgos ir įsipareigojimų dėl 

aplinkos vykdymo sąnaudas, veikia 

valstybės kišimasis siekiant sudaryti 

nesąžiningus konkurencinius 

pranašumus. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios valstybės valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės poveikis kainoms arba 

sąnaudoms, turint tikslą nesąžiningai 

pasiekti konkurencinių pranašumų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 79 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) Nustatant a punkte nurodytų 

iškraipymų reikšmingumą, Komisija 

atsižvelgia, be kita ko, į visų 

nagrinėjamojo produkto gamybos 

sąnaudų dalį, kurią sudaro tokios 

iškraipytos kainos ir sąnaudos, ir 

pranašumą, kurį minėtos iškraipytos 

kainos ir sąnaudos suteikia 

nagrinėjamojo produkto eksportuotojams, 

palyginti su neiškraipytomis kainomis ir 

sąnaudomis. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Iškraipymų reikšmingumas nagrinėjamas atsižvelgiant į nagrinėjamojo produkto gamybos 

sąnaudas, o ne į pačią eksporto ekonomiką. 

 

Pakeitimas 80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 
atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros valstybės ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

Ataskaitoje turėtų būti apibūdinamos 

sektorių ir (arba) įmonės lygmens ir 

makrolygmens ir sisteminiai iškraipymai, 

nes pastarieji yra ypač svarbūs 

sektoriuose, kuriuose yra didelė dalis 

MVĮ. Rengiant ataskaitą konsultuojamasi 

su Sąjungos pramonės atstovais. Ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

įtraukiami į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Jei tokios ataskaitos nesama, 

Komisijai pasinaudoja visa turima 

informacija ar duomenimis, siekiant 

nustatyti, ar esama vieno arba daugiau 

didelių iškraipymų, ir pasinaudoti 

a punkte nurodyta metodika, jei 

tenkinami atitinkami reikalavimai. 

 Inicijavus importo iš tam tikros valstybės 

ar sektoriaus tyrimą, kai Komisija turi 

tinkamai pagrįstų įrodymų, jog toje 

valstybėje ar sektoriuje gali būti didelių 

iškraipymų, Komisija preliminariai 

nustato, ar esama didelių iškraipymų toje 
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valstybėje ar sektoriuose, ir informuoja 

tyrimo šalis. Priimant galutinį sprendimą, 

ar valstybėje ar sektoriuje esama didelių 

iškraipymų, atsižvelgiama į visus su byla 

susijusius įrodymus, ir tokį sprendimą 

Komisija priima ne vėliau kaip per 45 

dienas nuo tyrimo inicijavimo. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

10 dienų pateikti pastaboms dėl šių 

sprendimų. Bet kokiu atveju sprendimas, 

kad esama didelių iškraipymų 

atitinkamoje valstybėje ar sektoriuje, 

galioja tol, kol remiantis pakankamais 

įrodymais įtikinamai neparodoma, kad 

toje valstybėje ar sektoriuje nesama 

iškraipymų. Toks sprendimas galioja tol, 

kol nepanaikinamas. 

 Atsižvelgdamas į savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Komisija atnaujina ataskaitą 

Europos Parlamento prašymu arba savo 

iniciatyva pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

c) Komisijos tarnybos savo iniciatyva 

arba Europos Parlamento, valstybės narės 

arba Sąjungos pramonės atstovų 

(įskaitant profesines sąjungas ir MVĮ) 

prašymu skelbia ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros valstybės 

(pradedant horizontalaus pobūdžio 
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dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

iškraipymais valstybėje ir tada sutelkiant 

dėmesį į gamybos veiksnių ir sektoriaus 

iškraipymus) ar sektoriaus padėtis, susijusi 

su b punkte išvardytais kriterijais. 

 Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita turi 

būti parengta likus trims mėnesiams iki 

šio reglamento įsigaliojimo dienos ir 

priimta likus penkiolikai dienų iki 

įsigaliojimo dienos. Rengiant ataskaitą 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais, įskaitant profesines sąjungas ir 

MVĮ. Rengdama ataskaitą, Komisija 

koordinuoja veiksmus su Sąjungos 

pagrindiniais prekybos partneriais. 

 Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

gali būti įtraukti į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 

suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

 Atsižvelgdamas į savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Europos Parlamento, valstybės 

narės arba Sąjungos pramonės atstovų 

(įskaitant profesines sąjungas ir MVĮ) 

prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 

sektoriuje Komisija priima specialią 

ataskaitą arba atnaujina esamą ataskaitą. 

Bet kuriuo atveju Komisija peržiūri šią 

ataskaitą kas dvejus su puse metų. 

Or. en 
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Pakeitimas 82 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos rengia ar 

atnaujina detalią ir išsamią ataskaitą, 

kurioje apibūdinama konkreti tam tikros 

šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su b 

punkte išvardytais kriterijais. Tų valstybių 

ir sektorių, kuriose užregistruota daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita turėtų 

būti parengta ir priimta iki šio reglamento 

įsigaliojimo dienos. Rengiant ataskaitą 

turi būti konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais; rengiant ataskaitas 

atsižvelgiama į MVĮ ekonominius ir 

prekybinius ypatumus ir į jų apimamus 

sektorius. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami; 

taigi jos gali pateikti informaciją, 

įrodančią, kad esama didelio iškraipymo. 

Vykdant šiuos tyrimus MVĮ skiriamas 

ypatingas dėmesys ir parama. Visuose 

nustatomuose dalykuose atsižvelgiama į 

visus susijusius įrodymus, pateiktus 

dokumentų rinkinyje. Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Komisija turi parengti arba 

atnaujinti ataskaitą Europos Parlamento 

prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 

sektoriuje. Bet kuriuo atveju Europos 
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Komisija atnaujina ataskaitą kas dvejus 

metus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 
atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros valstybės ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

ataskaitą konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai įtraukiami į visų 

su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. Jei tokios 

ataskaitos nesama, Komisijai pasinaudoja 

visa turima informacija ar duomenimis, 

siekiant nustatyti, ar esama vieno arba 

daugiau didelių iškraipymų, ir 

pasinaudoti a punkte nurodyta metodika, 

jei tenkinami atitinkami reikalavimai. 

 Priimant sprendimą, ar valstybėje ar 

sektoriuje esama didelių iškraipymų, 
atsižvelgiama į visus su byla susijusius 

įrodymus, ir tokį galutinį sprendimą 

Komisija priima ne vėliau kaip per tris 

mėnesius nuo tyrimo inicijavimo dienos. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

10 dienų pateikti pastaboms dėl šių 

sprendimų. 

 Atsižvelgdamas į savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 
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procesą. Komisija atnaujina ataskaitą 

Europos Parlamento prašymu arba savo 

iniciatyva pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Jarosław Wałęsa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

skelbia ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros valstybės ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Tų valstybių, kuriose esama 

daug antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

ataskaitą turėtų būti konsultuojamasi su 

visomis suinteresuotosios šalimis, 

įskaitant Sąjungos pramonės atstovus ir 

atitinkamos eksportuojančios užsienio 

valstybės eksportuotojus ir vyriausybę. Ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai gali 

būti įtraukti į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 

suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Minėta ataskaita nėra privaloma ir 
visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

 Komisija atnaujina ataskaitą Europos 

Parlamento prašymu arba pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 
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sektoriuje. Bet kuriuo atveju Komisija 

turėtų peržiūrėti ataskaitą kas dvejus 

metus. Ši ataskaita neturi būti privaloma, 

tačiau Komisija turi tinkamai paaiškinti 

savo argumentus dėl nustatytų iškraipymų 

ir naudotą metodiką, jei numato taikyti 

priemones. 

Or. en 

 

Pakeitimas 85 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros valstybės ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

ataskaitą konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais ir jie taip pat gali 

pateikti nuorodas į tai, kad esama didelių 

iškraipymų. Į tokias nuorodas reikėtų 

atsižvelgti priimant sprendimus parengti 

ir atnaujinti atitinkamas ataskaitas. Ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai gali 

būti įtraukti į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 

suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 
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Atsižvelgdamas į savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Komisija inicijuoja arba 

atnaujina ataskaitą Europos Parlamento 

prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus 

aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar 

sektoriuje. Bet kuriuo atveju Komisija turi 

peržiūrėti ataskaitą kas dvejus metus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros valstybės ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir paskelbiama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

minėtą ataskaitą konsultuojamasi su 

Sąjungos pramonės atstovais ir 

profesinėmis sąjungomis. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl 

ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

 Komisija atnaujina minėtą ataskaitą kas 

dvejus metus. Komisija taip pat atnaujina 
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šią ataskaitą Europos Parlamento, 

Sąjungos pramonės atstovų ar profesinių 

sąjungų prašymu arba savo iniciatyva 

pasikeitus aplinkybėms konkrečioje 

valstybėje ar sektoriuje. Komisija įtraukia 

šio reglamento įgyvendinimo analizę į 

savo metinę ataskaitą dėl Sąjungos 

antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos 

priemonių ir ją pristato Europos 

Parlamentui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisijos tarnybos skelbia detalią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

ataskaitą konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais. 

 Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

gali būti įtraukti į visų su ta šalimi ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 

suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 
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naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

Sąjungos pramonės MVĮ. Visuose 

nustatomuose dalykuose atsižvelgiama į 

visus susijusius įrodymus, pateiktus 

dokumentų rinkinyje. 

 Europos Parlamentas stebi ataskaitos 

rengimo procesą. Europos Parlamento 

prašymu arba pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje 

Komisija parengia ataskaitą arba, jeigu ji 

jau parengta, ją atnaujina. 

 Bet kuriuo atveju Europos Komisija 

peržiūri ataskaitą kas dvejus metus. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Parlamento vaidmuo – galėti paprašyti parengti ataskaitą ar ją atnaujinti, jeigu ji parengta, 

iš tikrųjų nesikišant į procesą, nepadarant iš jos teisės akto, kuris galėtų būti užginčytas PPO. 

 

Pakeitimas 88 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte 

išvardytais kriterijais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

c) Kai Komisija turi tinkamai 

pagrįstų nuorodų, kad gali būti vienas ar 

daugiau didelių iškraipymų, kaip 

nurodyta b punkte, parengiama arba 

atnaujinama išsami ataskaita, kurioje 

pagal b punktą apibūdinamos rinkos 

aplinkybės tam tikroje valstybėje ar 

sektoriuje. Rengiant ataskaitą 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

valstybe ar sektoriumi susijusių tyrimų 
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tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją 

pagrindžiančių įrodymų ir naudotis jais 

per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia 

ataskaita ar įrodymai naudojami. Priimant 

sprendimą, ar valstybėje ar sektoriuje 

esama didelių iškraipymų, atsižvelgiama į 

visus su byla susijusius įrodymus, ir tokį 

galutinį sprendimą Komisija priima ne 

vėliau kaip per tris mėnesius nuo tyrimo 

inicijavimo dienos. 

 Atsižvelgdamas į savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Komisija atnaujina ataskaitą 

Europos Parlamento prašymu arba savo 

iniciatyva pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

c) Kai turi galimybių pasinaudoti 

tinkamai pagrįsta informacija, kad gali 

būti didelių iškraipymų, Komisijos 

tarnybos paskelbia ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros valstybės 

ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte 

išvardytais kriterijais. Tų valstybių, 

kuriose pradėta daug antidempingo bylų 

ir manoma, kad esama didelių 

iškraipymų, atveju ataskaita baigiama 

rengti ir priimama iki šio reglamento 

įsigaliojimo dienos. Rengiant ataskaitą 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 
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atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

valstybe ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų, juos 

paneigti ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Komisija periodiškai atnaujina šią 

ataskaitą; bet kuriuo atveju peržiūra 

atliekama kas dvejus metus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Visais atvejais, kai Komisija gali pasinaudoti tinkamai pagrįstomis nuorodomis (kurias 

pateikė pramonės atstovai, valstybė narė ar kas nors kitas) apie tai, kad esama didelių 

iškraipymų, ji paskelbia ataskaitą. Ataskaitos turėtų būti periodiškai peržiūrimos; 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta teisė paneigti ataskaitoje pateiktus faktinius 

duomenis. 

 

Pakeitimas 90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte 

išvardytais kriterijais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

c) Kai Komisija turi tinkamai 

pagrįstų nuorodų, kad gali būti didelių 

iškraipymų, kaip nurodyta b punkte, ir kai 

tikslinga siekiant veiksmingai taikyti šį 

reglamentą, parengiama arba 

atnaujinama ataskaita, kurioje pagal b 

punktą apibūdinamos rinkos aplinkybės 

tam tikroje valstybėje ar sektoriuje. Tokios 

ataskaitos ir jas pagrindžiantys įrodymai 

įtraukiami į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 
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tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

suteikiama pakankamai galimybių paneigti 

ataskaitą ir ją pagrindžiančius įrodymus, 

pateikti pastabų dėl jų ir naudotis jais per 

kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar 

įrodymai naudojami. Priimant visus 

sprendimus, susijusius su didelių 

iškraipymų buvimu, atsižvelgiama į visus 

susijusius įrodymus, pateiktus dokumentų 

rinkinyje. Jei reikia, kai pasikeičia rinkos 

aplinkybės, Komisija pagal b punktą 

peržiūri ir atnaujina minėtą ataskaitą. 

Ataskaitos peržiūra turėtų būti atliekama 

ne rečiau nei kartą per dvejus metus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros valstybės ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Tų valstybių, kuriose pradėta 

daug antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 

minėtą ataskaitą konsultuojamasi su 

Sąjungos pramonės atstovais ir 

profesinėmis sąjungomis. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir ją pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 
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dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 
atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Kai Komisija turi tinkamai 

pagrįstų nuorodų, kad gali būti didelių 

iškraipymų, kaip nurodyta b punkte, ir kai 

tikslinga siekiant veiksmingai taikyti šį 

reglamentą, Komisijos tarnybos gali 

skelbti ataskaitą, kurioje pagal b punktą 

apibūdinamos rinkos aplinkybės tam 

tikroje valstybėje ar sektoriuje, šią 

ataskaitą parengia arba atnaujina. Tokios 

ataskaitos ir jas pagrindžiantys įrodymai 

įtraukiami į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims 

suteikiama pakankamai galimybių paneigti 

ataskaitą ir ją pagrindžiančius įrodymus, 

pateikti pastabų dėl jų ir naudotis jais per 

kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar 

įrodymai naudojami. Priimant visus 

sprendimus, susijusius su didelių 

iškraipymų buvimu, atsižvelgiama į visus 

susijusius įrodymus, pateiktus dokumentų 

rinkinyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Savo iniciatyva arba sektoriaus 

pramonės srities atstovų, profesinių 

sąjungų ar NVO prašymu Komisija 
skelbia ir nuolat atnaujina ataskaitas, 

kuriose apibūdinama konkreti valstybėse, 

Europos Sąjungos prekybos partnerėse, 

arba tam tikruose atitinkamuose 

sektoriuose esama padėtis, susijusi su 

dempingo praktika ekonominėje, 

mokesčių, socialinėje ir aplinkos 

apsaugos srityse. Komisija atnaujina savo 

ataskaitas ne rečiau nei kas dvejus metus. 
Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai 

gali būti įtraukti į visų su ta valstybe ar 

sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų 

rinkinius. Suinteresuotosioms šalims, 

įskaitant profesines sąjungas ir MVĮ, 
suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir ją pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinamos rinkos 
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konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 
atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

aplinkybės, nurodytos b punkte, tam 

tikroje valstybėje ar sektoriuje. Ši ataskaita 

ir ją pagrindžiantys įrodymai įtraukiami į 

visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir ją pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Priimant galutinį sprendimą, 

ar valstybėje ar sektoriuje esama didelių 

iškraipymų, atsižvelgiama į visus su byla 

susijusius įrodymus, ir tokį sprendimą 

aiškiai priima Komisija ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo tyrimo inicijavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 95 

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte 

išvardytais kriterijais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Kai Komisija turi tinkamai 

pagrįstų nuorodų, kad gali būti didelių 

iškraipymų, kaip nurodyta b punkte, ji 

parengia arba atnaujina ataskaitą, kurioje 

pagal b punktą apibūdinamos rinkos 

aplinkybės tam tikroje valstybėje ar 

sektoriuje. Tokios ataskaitos ir jas 

pagrindžiantys įrodymai įtraukiami į visų 

su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių paneigti ataskaitą ir 

ją pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Priimant visus sprendimus, 

susijusius su didelių iškraipymų buvimu, 
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atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijai turėtų būti privaloma skelbti ataskaitas, jei jose esama tinkamai pagrįstų įrodymų 

apie didelius iškraipymus. Taip pat būtina užtikrinti, kad ataskaitos visada būtų įtrauktos į 

tyrimo dokumentų rinkinį. 

 

Pakeitimas 96 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos 

gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

c) Komisija skelbia ir nuolat 

atnaujina ataskaitas, kuriose apibūdinama 

konkreti valstybėse, Europos Sąjungos 

prekybos partnerėse, arba tam tikruose 

atitinkamuose sektoriuose esama padėtis, 

susijusi su dempingo praktika 

ekonominėje, mokesčių, socialinėje ir 

aplinkos apsaugos srityse. Komisija 

atnaujina savo ataskaitas ne rečiau nei 

kas ketverius metus. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir ją pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Or. en 
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Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba 

prašymą atlikti pakartotiną tyrimą pagal 

12 straipsnį, gali apskaičiuoti normaliąją 

vertę, remdamasi c punkte nurodyta 

ataskaita. Tais atvejais, kai ataskaitos 

išvados rodo, kad esama vieno ar daugiau 

didelių iškraipymų, ataskaita remiantis 6 

dalies b punktu sudaro pakankamą 

pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

a punkte nurodyta metodika. Bet kuriuo 

atveju Sąjungos pramonei neuždedama 

jokios papildomos naštos. 

 Jei tokios ataskaitos nesama, Komisija 

pasinaudoja visa turima informacija ar 

duomenimis, siekiant nustatyti, ar esama 

didelių iškraipymų, ir pasinaudoti 

a punkte nurodyta metodika, jei 

tenkinami atitinkami reikalavimai. 

 Siekiant padėti MVĮ naudotis 

ataskaitomis ir teikti skundus, sukuriami 

pagalbos tarnyba ir specialūs 

mechanizmai (pvz.: nemokamos teisinės 

konsultacijos, tikslios vartotojams 

suprantamos gairės, visų pirma susijusios 

su konfidencialumo taisyklėmis). 

Or. en 

 

Pakeitimas 98 
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Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, 

kai ataskaitos išvados rodo, kad esama 

didelių iškraipymų, ataskaita remiantis 

6 dalies b punktu sudaro pakankamą 

pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

a punkte nurodyta metodika. Bet kuriuo 

atveju Sąjungos pramonei neturi būti 

uždedama jokia papildoma našta ir turi 

būti numatyta ir teikiama parama MVĮ, 

atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais jos 

gali susidurti. 

 Jei tokios ataskaitos nėra, Komisijai 

neužkertamas kelias pasinaudoti visa 

turima informacija ar duomenimis, 

siekiant nustatyti, ar esama didelių 

iškraipymų, ir pasinaudoti a punkte 

nurodyta metodika, jei tenkinami 

atitinkami reikalavimai. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 99 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

 Tais atvejais, kai ataskaitos išvados rodo, 

kad esama didelių iškraipymų, ataskaita 

remiantis 6 dalies b punktu sudaro 

pakankamą pagrindą, kuriuo remiantis 

pagrįstai apskaičiuojama normalioji vertė 

remiantis a punkte nurodyta metodika. 

Bet kuriuo atveju Sąjungos pramonei ir 

ypač MVĮ neturi būti uždedama jokia 

papildoma našta, o MVĮ pageidaujant, 

joms turi būti teikiama parama. 

 Jei tokios ataskaitos nėra, Komisijai 

neužkertamas kelias pasinaudoti visa 

turima informacija ar duomenimis, 

siekiant nustatyti, ar esama didelių 

iškraipymų, ir pasinaudoti a punkte 

nurodyta metodika, jei tenkinami 

atitinkami reikalavimai. 

Or. fr 

Pagrindimas 

MVĮ turi papildomų sunkumų sąnaudų ir galimybės gauti dokumentus srityje, kai vykdomi 

tyrimai prieš kreipiantis į Komisiją dėl tyrimo pradžios. 

 

Pakeitimas 100 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, 
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kai ataskaitos išvados rodo, kad esama 

vieno ar daugiau didelių iškraipymų, 

ataskaita remiantis 6 dalies b punktu 

sudaro pakankamą pagrindą, kuriuo 

remiantis pagrįstai apskaičiuojama 

normalioji vertė remiantis a punkte 

nurodyta metodika. Bet kuriuo atveju iš 

Sąjungos pramonės atstovų neturėtų būti 

prašoma pateikti jokių papildomų 

įrodymų. 

 Jei tokios ataskaitos nesama, Komisija 

pasinaudoja visa turima informacija ar 

duomenimis, siekiant nustatyti, ar esama 

vieno arba daugiau didelių iškraipymų, ir 

pasinaudoti a punkte nurodyta metodika, 

jei tenkinami atitinkami reikalavimai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

 Tais atvejais, kai ataskaitų išvados rodo, 

kad esama vieno ar daugiau didelių 

iškraipymų, ataskaita remiantis 6 dalies 

b punktu sudaro pakankamą pagrindą, 

kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

a punkte nurodyta metodika. Bet kuriuo 

atveju Sąjungos pramonei neuždedama 

jokios papildomos naštos. 

Or. en 
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Pakeitimas 102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, 

kai ataskaitos išvados rodo, kad esama 

vieno ar daugiau didelių iškraipymų, 

minėta ataskaita remiantis 7 dalies 

b punktu sudaro pakankamą pagrindą, 

kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

a punkte nurodyta metodika. Bet kuriuo 

atveju Sąjungos pramonei neuždedama 

jokios papildomos naštos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1036/2016 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, 

kai ataskaitos išvados rodo, kad esama 

vieno ar daugiau didelių iškraipymų, 
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minėta ataskaita remiantis c punktu 

sudaro pakankamą pagrindą, kuriuo 

remiantis pagrįstai apskaičiuojama 

normalioji vertė remiantis a punkte 

nurodyta metodika. Bet kuriuo atveju 

Sąjungos pramonei neuždedama jokios 

papildomos naštos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi 

šios dalies c punkte nurodyta ataskaita. 

Tais atvejais, kai ataskaita rodo, kad 

esama vieno ar daugiau didelių 

iškraipymų, ji sudaro pakankamą 

pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

šios dalies a punkte nurodyta metodika. 

Bet kuriuo atveju Sąjungos pramonei 

neuždedama jokios papildomos naštos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktais 

faktais, nustatytais pagal 5 straipsnio 9 

dalį. Jei dar nesama ataskaitos, Komisija 

tiria skundą vadovaudamasi atitinkamais 

straipsniais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė ir profesinės 

sąjungos, teikdamos skundą pagal 5 

straipsnį arba prašymą atlikti peržiūrą 

pagal 11 straipsnį, gali apskaičiuoti 

normaliąją vertę remdamosi c punkte 

nurodyta ataskaita. Jei dar nesama 

ataskaitos, Komisija tiria skundą 

vadovaudamasi atitinkamais šio 

reglamento straipsniais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi 
c punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba 

prašyme atlikti pakartotiną tyrimą pagal 

12 straipsnį, gali remtis c punkte 

nurodytoje atskaitoje pateiktais įrodymais, 

kai jie atitinka įrodymų standartus 

atsižvelgiant į 5 straipsnio 9 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 108 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi 
c punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba 

prašymą atlikti pakartotinį tyrimą pagal 

12 straipsnį, gali remtis c punkte 

nurodytoje atskaitoje pateiktais įrodymais, 

kai jie atitinka įrodymų standartus 

atsižvelgiant į 5 straipsnio 9 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba 

prašymą atlikti tyrimą pagal 12 straipsnį, 

gali apskaičiuoti normaliąją vertę, 

remdamasi c punkte nurodytoje atskaitoje 

pateiktais įrodymais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 110 

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi 
c punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama 

skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą 

atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba 

prašymą atlikti pakartotiną tyrimą pagal 

12 straipsnį, gali remtis c punkte 

nurodytoje atskaitoje pateiktais įrodymais, 

atsižvelgdama į 5 straipsnio 9 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina nurodyti, kad ataskaitose pateikti įrodymai taip pat turi būti naudojami atliekant 

priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimus. 

 

Pakeitimas 111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 

10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 
Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti 

institucija. 

e) Inicijavus importo iš tam tikros 

valstybės ar sektoriaus tyrimą, kai 

Komisija turi tinkamai pagrįstų įrodymų, 

jog toje šalyje ar sektoriuje gali būti 

didelių iškraipymų, Komisija priima 

preliminarų sprendimą dėl to, ar toje 

šalyje ar sektoriuose esama didelių 

iškraipymų, ir informuoja šalis apie 

tyrimą. 

 Tyrimo šalims netrukus po inicijavimo 

pranešama apie informacijos šaltinius, 

kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 

10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti 

institucija. 

 Sprendimas, kad tam tikroje šalyje ar 

sektoriuje esama didelių iškraipymų, 

galioja tol, kol, remiantis pakankamais 

įrodymais, įtikinamai neįrodoma, kad toje 

šalyje ar sektoriuje iškraipymų jau 

nebėra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

e) Inicijavus importo iš tam tikros 

valstybės ar sektoriaus tyrimą, kai 

Komisija turi įrodymų, jog toje šalyje ar 
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įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo 

tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. 

sektoriuje gali būti didelių iškraipymų, 

Komisija priima preliminarų sprendimą 

dėl to, ar toje šalyje ar sektoriuose esama 

didelių iškraipymų, ir informuoja šalis 

apie tyrimą. Šalims nustatomas 10 dienų 

laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, 

nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. 

Komisija priima galutinį sprendimą ir 

šalims apie jį praneša ne vėliau kaip per 

du mėnesius nuo tyrimo pradžios. 

Or. en 

 

Pakeitimas 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 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo 

tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. 

e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 

darbo dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. 

Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 

tyrimo pradžios šalims atskleidžiama, 

kokia metodika bus taikoma. 

Or. en 
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Pakeitimas 114 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo 

tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

galimybė susipažinti su dokumentų 

rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, 

kuriais remiasi tyrimą atliekanti 

institucija.“ 

e) Tyrimo šalims netrukus po 

inicijavimo pranešama apie informacijos 

šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti 

įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo 

tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, įrašius 

suinteresuotąsias šalis į Komisijos 

tvarkomą registrą, joms patvirtinamas 

galimybės susipažinti su dokumentų 

rinkiniu suteikimas, įskaitant bet kokius 

įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti 

institucija.“ 

Or. fr 

 

Pakeitimas 115 

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

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6a dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) Atliekant tyrimą, tuo atveju, jei 

eksportuojantis gamintojas iš valstybės, 

kurioje, kaip manoma, yra vienas didelis 

iškraipymas arba jų yra daugiau, 

visapusiškai nebendradarbiauja, ir 

nedarant poveikio 18 straipsnio taikymui, 
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mažesnio muito taisyklė netaikoma 

nustatant antidempingo muitus, taikytinus 

tokio eksportuojančio gamintojo importui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) siekiant išvengti bet kokios 

nesąžiningos konkurencijos padėties, 

Komisija turi parengti keitimosi 

informacija su šalimis, kurios taiko 

antidempingo priemones, sistemą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 

kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną yra ne rinkos 

ekonomikos valstybės, įskaitant valstybes, 

kurios nepriklauso PPO ir yra išvardytos 

Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I priede, 

normalioji vertė nustatoma pagal tinkamos 

ir panašios tipiškos valstybės kainą arba 

apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 
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įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Sąjungą, arba, jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu kitu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Nustatant antidempingo ir antisubsidijų 

priemones, reikia atsižvelgti į atitinkamus 

laisvosios prekybos susitarimus su 

valstybėmis, kurių ekonomika tvirtai 

susijusi su valstybės, dėl kurios teikiama 

ataskaita, ekonomika; 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 
kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 

I priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

tinkamos tipiškos valstybės, kuri arba 

priklauso PPO, arba nėra įtraukta į 

Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I priedą, 
kainą arba apskaičiuotą vertę. Kitu atveju, 

normalioji vertė nustatoma pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Or. en 
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Pakeitimas 119 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 

kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 

I priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

tinkamos tipiškos valstybės, kurios 

ekonominis išsivystymas panašaus lygio 

kaip ir eksportuojančios valstybės, kainą 

arba apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Or. en 

 

Pakeitimas 120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 

kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

tinkamos tipiškos valstybės kainą arba 

apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 
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trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Or. en 

 

Pakeitimas 121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 

kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

tinkamos tipiškos valstybės kainą arba 

apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Or. en 

 

Pakeitimas 122 

Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

trečiosios rinkos ekonomikos valstybės 

kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal 

kainą, taikomą importuojant iš tokios 

trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo 

inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra 

išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I 

priede, normalioji vertė nustatoma pagal 

tinkamos tipiškos valstybės kainą arba 

apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Or. en 

 

Pakeitimas 123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška trečioji valstybė 

parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Atrinkta valstybė 

taip pat turi taikyti pakankamo lygio 

socialinius ir aplinkosaugos standartus, 

kai pakankamas lygis nustatomas pagal 

tai, ar toji šalis ratifikavo ir veiksmingai 

įgyvendina DAS ir jų protokolus, prie 

kurių Sąjunga kada nors prisijungė, ir -I 

priede išvardytas TDO konvencijas. 

Or. en 
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Pakeitimas 124 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė, kurios 

ekonominis išsivystymas panašaus lygio 

kaip ir eksportuojančios valstybės, 
parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė, kurios 

ekonominis išsivystymas panašaus lygio 

kaip ir eksportuojančios valstybės, 
parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Or. en 

 



 

PE604.811v02-00 124/140 AM\1127399LT.docx 

LT 

Pakeitimas 126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė parenkama 

pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą 

atrankos metu pateiktą patikimą 

informaciją. Be to, atsižvelgiama į 

terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

tinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja 

tame pačiame tyrime. 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė parenkama 

pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą 

atrankos metu pateiktą patikimą 

informaciją. Be to, atsižvelgiama į 

terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

tinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja 

tame pačiame tyrime. 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė parenkama 

pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą 

atrankos metu pateiktą patikimą 

informaciją. Be to, atsižvelgiama į 

terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

tinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja 

tame pačiame tyrime. 

Or. en 

 

Pakeitimas 129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

2 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto 

pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos 

ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant 

pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką 

valstybę, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

valstybės, ir nustatomas 10 dienų 

laikotarpis pastaboms pateikti. 

 Tyrimo metu Komisija taip pat atsižvelgia 

į kilmės arba eksportuojančios valstybės 

bendradarbiavimo lygį ir, jei 

eksportuojanti šalis nebendradarbiauja, 

taikomos maksimalios sąnaudos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 130 

Helmut Scholz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto 

pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos 

ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant 

pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką 

valstybę, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

valstybės, ir nustatomas 10 dienų 

laikotarpis pastaboms pateikti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto 

pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos 

ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant 

pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką 

valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis 

pastaboms pateikti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 132 

Iuliu Winkler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto 

pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant 

pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką 
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ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti. 

valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis 

pastaboms pateikti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 133 

Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

3 straipsnio 6 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 3 straipsnio 6 dalis papildoma taip: 

„6. Pateikus visus 2 dalyje minimus 

susijusius įrodymus turi būti akivaizdu, kad 

importas dempingo kaina sukelia žalą, kaip 

apibrėžta šiame reglamente. Ypač būtina 

įrodyti, kad 3 dalyje apibrėžtas kiekis ir 

(arba) kainos sukėlė 5 dalyje nurodytą 

poveikį Sąjungos pramonei ir kad tą 

poveikį galima apibrėžti kaip materialinį. 

„6. Pateikus visus 2 dalyje minimus 

susijusius įrodymus, remiantis geriausia 

turima informacija, turi būti akivaizdu, 

kad importas dempingo kaina sukelia žalą, 

kaip apibrėžta šiame reglamente. Ypač 

būtina įrodyti, kad 3 dalyje apibrėžtas 

kiekis ir (arba) kainos sukėlė 5 dalyje 

nurodytą poveikį Sąjungos pramonei ir kad 

tą poveikį galima apibrėžti kaip 

materialinį. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-lt) 

Pagrindimas 

Nauja metodologija reiškia, kad informacijos paieška yra labai svarbi norint kompensuoti 

realią kainą ir nustatyti poveikį Sąjungos pramonei. Taigi tyrimui svarbiu įrodymu turi būti 

geriausia turima informacija. 

 

Pakeitimas 134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 
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11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, laikoma, kad pagrįstai nustatytas 

laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai 

inicijuojama pirma priemonių galiojimo 

termino peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta 

nauja metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki vėlesnės datos, kurią 

bus atlikta pirma šių priemonių galiojimo 

termino peržiūra, praėjus dvejiems metams 

nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, laikoma, kad pagrįstai nustatytas 

laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai 

inicijuojama pirma priemonių galiojimo 

termino peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 1–6a dalyse 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, inicijuojama 

pirma tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, laikoma, kad pagrįstai nustatytas 

laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai 

inicijuojama pirma priemonių galiojimo 

termino peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, laikoma, kad pagrįstai nustatytas 

laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai 

inicijuojama pirma priemonių galiojimo 

termino peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, visos peržiūros pagal šią dalį 

atidedamos iki to dienos, kai inicijuojama 

pirma priemonių galiojimo termino 

peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta 

nauja metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki vėlesnės datos, kurią 

bus atlikta pirma šių priemonių galiojimo 

termino peržiūra, praėjus dvejiems metams 

nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, visos peržiūros pagal šią dalį 

atidedamos iki to dienos, kai inicijuojama 

pirma priemonių galiojimo termino 

peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 1–6a dalyse 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, inicijuojama 

pirma tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 
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Pakeitimas 140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, visos peržiūros pagal šią dalį 

atidedamos iki to dienos, kai inicijuojama 

pirma priemonių galiojimo termino 

peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 141 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

11 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pereinant nuo normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, prie normaliosios vertės, 

apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a 

dalis, visos peržiūros pagal šią dalį 

atidedamos iki to dienos, kai inicijuojama 

pirma priemonių galiojimo termino 

peržiūra po tokio perėjimo. 

Kai taikomos antidempingo priemonės 

grindžiamos normaliąja verte, 

apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalies a 

ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje 

nustatyta metodika nepakeičia pradinės 

metodikos, taikomos siekiant nustatyti 

normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 
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Pakeitimas 142 

Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

16 straipsnio 1 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3a) 16 straipsnio pirma dalis 

papildoma taip: 

„1. Komisija, jei būtina, rengia 

apsilankymus, kad išnagrinėtų 

importuotojų, eksportuotojų, prekybininkų, 

agentų, gamintojų, prekybos asociacijų ar 

organizacijų dokumentus ir patikrintų apie 

dempingą ir žalą pateiktą informaciją. 

Komisija gali pasirinkti nevykdyti 

patikrinimo apsilankymo, jeigu nebuvo 

atsakyta tinkamai ir laiku. 

„1. Komisija, jei būtina, siunčia patyrusius 

darbuotojus atlikti apsilankymus, kad 

išnagrinėtų importuotojų, eksportuotojų, 

prekybininkų, agentų, gamintojų, prekybos 

asociacijų ar organizacijų dokumentus ir 

patikrintų apie dempingą ir žalą pateiktą 

informaciją. Komisija gali pasirinkti 

nevykdyti patikrinimo apsilankymo, jeigu 

nebuvo atsakyta tinkamai ir laiku. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-lt) 

Pagrindimas 

Nauja metodologija reiškia, kad reikės ieškoti labai gausios informacijos, išsamesnės ir 

tikslesnės. Taigi reikia turėti galimybes pasinaudoti ES darbuotojų patirtimi, kuri atliekant 

tyrimą turės lemiamą reikšmę. 

 

Pakeitimas 143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 



 

AM\1127399LT.docx 133/140 PE604.811v02-00 

 LT 

 5b) 18 straipsnio pirmos dalies pirma 

pastraipa papildoma taip: 

1. Tais atvejais, kai kuri nors 

suinteresuotoji šalis atsisako suteikti 

prieigą prie reikalingos informacijos ar 

kitokiu būdu jos nesuteikia per šiame 

reglamente nurodytą terminą arba ženkliai 

trukdo atlikti tyrimą, preliminarios ar 

galutinės, teigiamos ar neigiamos išvados 

gali būti daromos remiantis turimais 

faktais. 

„1. Tais atvejais, kai kuri nors 

suinteresuotoji šalis atsisako suteikti 

prieigą prie reikalingos informacijos ar 

kitokiu būdu jos nesuteikia per šiame 

reglamente nurodytą terminą arba ženkliai 

trukdo atlikti tyrimą, preliminarios ar 

galutinės išvados turi būti daromos 

remiantis geriausiais turimais faktais. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-lt) 

Pagrindimas 

Taikant naują metodologiją reikės surinkti didelį kiekį naujos informacijos. Todėl 

bendradarbiavimo trūkumas gali trukdyti tinkamai taikyti metodologiją. 

 

Pakeitimas 144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5c) 18 straipsnio pirmos dalies 

paskutinė pastraipa papildoma taip: 

Suinteresuotosios šalys įspėjamos apie 

nebendradarbiavimo pasekmes. 

Suinteresuotosios šalys įspėjamos apie 

nebendradarbiavimo pasekmes ir bus 

įtrauktos į registrą, kurį naudojant 

Komisijai ir šalims partnerėms bus galima 

ypatingą dėmesį skirti šių šalių veiklai;“ 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-lt) 
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Pagrindimas 

Taikant naują metodologiją reikalingas šalių bendradarbiavimas, kad būtų galima gauti 

ataskaitoms rengti reikalingą informaciją. Taigi trukdymas gauti šią informaciją arba jos 

klastojimas turi reikšti pasekmes šioms šalims. 

 

Pakeitimas 145 

Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 d punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

23 straipsnio 1 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5c) 23 straipsnis papildomas taip: 

1. Komisija, deramai atsižvelgdama į 

konfidencialios informacijos apsaugos 

reikalavimus, kaip apibrėžta 19 straipsnyje, 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 

metinę ataskaitą dėl šio reglamento 

taikymo ir įgyvendinimo. Ataskaitoje 

pateikiama informacija apie laikinųjų ir 

galutinių priemonių taikymą, tyrimų 

baigimą nenustatant priemonių, 

pakartotinius tyrimus, peržiūras ir 

patikrinimo apsilankymus, taip pat apie 

įvairių organų, atsakingų už šio reglamento 

įgyvendinimo ir iš jo kylančių prievolių 

vykdymo stebėseną, veiklą. 

„1. Komisija, deramai atsižvelgdama į 

konfidencialios informacijos apsaugos 

reikalavimus, kaip apibrėžta 19 straipsnyje, 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 

metinę ataskaitą dėl šio reglamento 

taikymo ir įgyvendinimo. Ataskaitoje 

pateikiama informacija apie laikinųjų ir 

galutinių priemonių taikymą, tyrimų 

baigimą nenustatant priemonių, 

pakartotinius tyrimus, peržiūras ir 

patikrinimo apsilankymus, ataskaitų, 

kuriose aprašoma šalies ar sektoriaus 

padėtis, rengimo dabartinę padėtį ir 

pažangą, statistinius duomenis apie 

naujosios metodologijos naudojimą, taip 

pat apie įvairių organų, atsakingų už šio 

reglamento įgyvendinimo ir iš jo kylančių 

prievolių vykdymo stebėseną, veiklą. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-lt) 

Pagrindimas 

Naujoji metodologija turi būti pristatyta Europos Parlamentui, jis užtikrins šio naujo metodo 

priežiūrą ir gerą naudojimą. 
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Pakeitimas 146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

23 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) 23 straipsnyje įterpiama nauja 

dalis: 

 1a. Komisija į Europos Parlamentui 

pateikiamą metinę ataskaitą dėl savo 

veiklos, susijusios su prekybos apsaugos 

tyrimais ir priemonėmis, įtraukia 2 ir 

11 straipsnių nuostatų įgyvendinimo 

ataskaitą. Praėjus penkeriems metams 

nuo minėtų nuostatų įsigaliojimo, 

Komisija atlieka peržiūrą ir pateikia 

Parlamentui išsamią ataskaitą, joje 

konkrečiai aptardama per tą laikotarpį 

sukauptą minėtų nuostatų įgyvendinimo 

patirtį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 147 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

23 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) 23 straipsnyje įterpiama nauja 

dalis: 

 1a. Komisija į Europos Parlamentui 

pateikiamą metinę ataskaitą dėl savo 

veiklos, susijusios su prekybos apsaugos 

tyrimais ir priemonėmis, įtraukia 2 ir 

11 straipsnių nuostatų įgyvendinimo 

ataskaitą. Praėjus penkeriems metams 
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nuo minėtų nuostatų įsigaliojimo, 

Komisija atlieka peržiūrą ir pateikia 

Parlamentui išsamią ataskaitą, joje 

konkrečiai aptardama per tą laikotarpį 

sukauptą įgyvendinimo patirtį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

23 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) 23 straipsnyje įterpiama nauja 

dalis: 

 1a. Komisija į Europos Parlamentui 

pateikiamą metinę ataskaitą dėl savo 

veiklos, susijusios su prekybos apsaugos 

tyrimais ir priemonėmis, įtraukia 2 ir 

11 straipsnių nuostatų įgyvendinimo 

ataskaitą. Praėjus penkeriems metams 

nuo minėtų nuostatų įsigaliojimo, 

Komisija atlieka peržiūrą ir pateikia 

Parlamentui išsamią ataskaitą, joje 

konkrečiai aptardama per tą laikotarpį 

sukauptą įgyvendinimo patirtį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

- I a priedas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) Įterpiamas šis priedas: 

 „-I priedas 

 2 straipsnio 7 dalies b punkte ir 2 

straipsnio 8 dalyje nurodytos konvencijos: 

 1. Konvencija dėl priverstinio ar 

privalomojo darbo (Nr. 29) (1930 m.) 

 2. Konvencija dėl asociacijų laisvės ir 

teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 

87) (1948 m.) 

 3. Konvencija dėl teisės jungtis į 

organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 

principų taikymo (Nr. 98) (1949 m.) 

 4. Konvencija dėl vienodo atlyginimo 

vyrams ir moterims už lygiavertį darbą 

(Nr. 100) (1951 m.) 

 5. Konvencija dėl priverstinio darbo 

panaikinimo (Nr. 105) (1957 m.) 

 6. Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir 

profesinės veiklos srityje (Nr. 111) 

(1958 m.) 

 7. Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo 

amžiaus (Nr. 138) (1973 m.) 

 8. Konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo 

uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų 

tokiam darbui panaikinti (Nr. 182) 

(1999 m.).“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

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

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalis 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

10 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės 

ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti 

dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant 

tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia 

kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei 

su kitomis subsidijomis susijusių 

pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio 

straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei 

papildomos subsidijos nenurodytos 

pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis 

pranešimas iš dalies pakeičiamas ir 

pakeista versija skelbiama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad visos 

suinteresuotosios šalys galėtų pateikti 

pastabų. 

Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės 

ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti 

dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant 

tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia 

kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei 

su kitomis subsidijomis susijusių 

pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio 

straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei 

papildomos subsidijos nenurodytos 

pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis 

pranešimas iš dalies pakeičiamas ir 

pakeista versija skelbiama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. Visoms 

suinteresuotosioms šalims bus suteikiama 

pakankamai papildomo laiko pastaboms 
pateikti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalis 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 

10 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės 

ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti 

dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant 

tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia 

kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei 

su kitomis subsidijomis susijusių 

pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio 

straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei 

papildomos subsidijos nenurodytos 

pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis 

pranešimas iš dalies pakeičiamas ir 

pakeista versija skelbiama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad visos 

suinteresuotosios šalys galėtų pateikti 

pastabų. 

Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės 

ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti 

dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant 

tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia 

kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei 

su kitomis subsidijomis susijusių 

pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio 

straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei 

papildomos subsidijos nenurodytos 

pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis 

pranešimas iš dalies pakeičiamas ir 

pakeista versija skelbiama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. Visoms 

suinteresuotosioms šalims bus suteikiama 

pakankamai papildomo laiko pastaboms 
pateikti. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 152 

Salvatore Cicu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas taikomas visiems 

sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems 

tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros 

tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. 

Šis reglamentas taikomas visiems 

sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems 

tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros 

tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. 

Šis reglamentas taikomas visiems 

tyrimams pagal Reglamento 1036/2016 

5 straipsnį, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. 

Visiems kitiems tyrimams šis reglamentas 

taikomas nuo tos dienos, kurią, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas taikomas visiems 

sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems 

tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros 

tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. 

Šis reglamentas taikomas visiems 

tyrimams pagal Reglamento 1036/2016 

5 straipsnį, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau.  

Visiems kitiems tyrimams šis reglamentas 

taikomas nuo tos dienos, kurią, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas taikomas visiems 

sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems 

tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros 

tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. 

Šis reglamentas taikomas visiems 

tyrimams pagal Reglamento 1036/2016 5 

straipsnį, inicijuotiems dieną, kurią šis 

reglamentas įsigalioja, arba vėliau. Visiems 

kitiems tyrimams šis reglamentas 

taikomas nuo tos dienos, kurią, po šio 

reglamento įsigaliojimo, baigiama pirma 

tokių priemonių galiojimo termino 

peržiūra. 

Or. en 

 


