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Grozījums Nr.  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar 

šīs regulas noteikumiem. Attiecībā uz 

valstīm, kuras procedūras sākšanas dienā 

nav PTO dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai 

nebūtu jāskar tirgus ekonomikas valsts 

statusa noteikšana kādai no PTO 

dalībvalstīm. 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Valstīm, kuras ir PTO 

dalībvalstis, normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu. Attiecībā uz 

valstīm, kuras procedūras sākšanas dienā 

nav PTO dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. 

_________________ _________________ 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Frāze „Ņemot vērā attīstību dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis” ir neskaidra un juridiski 

bīstama. Tā liek domāt, ka jaunā metodika ir pielāgota konkrētām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  9 

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

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

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. 

Turklāt tai nevajadzētu skart noteikumus 

un nosacījumus protokolos un citos 

instrumentos, saskaņā ar ko valstis ir 

pievienojušās Marakešas līgumam par 

Pasaules Tirdzniecības Organizācijas 

izveidošanu. 

_________________ _________________ 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 
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Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras nav tirgus ekonomikas valstis, bet ir 

PTO dalībvalstis vai kuras procedūras 

sākšanas dienā nav PTO dalībvalstis un ir 

minētas Regulas (ES) 2015/7552 

I pielikumā, normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz 2. panta 7. punktu Regulā 

(ES) 2016/1036, kas grozīta ar šo regulu. 

Šai regulai nebūtu jāskar tirgus 

ekonomikas valsts statusa noteikšana kādai 

no PTO dalībvalstīm. Šai regulai būtu 

jāatbilst Savienības saistībām saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām, tostarp 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

_________________ _________________ 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/7552 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. Šai 

regulai būtu jāatbilst citām Savienības 

saistībām un pienākumiem saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām, tostarp 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

_________________ _________________ 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

2 Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 

(2) Regulas (ES) 2016/1036 2. panta 

7. punkta a) un b) apakšpunktā ir paredzēts 
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pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 2 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana kādai no PTO dalībvalstīm. 

pamatojums tam, kā būtu jānosaka normālā 

vērtība attiecībā uz importu no ārpustirgus 

ekonomikas valstīm. Ņemot vērā attīstību 

dažās valstīs, kuras ir PTO dalībvalstis, ir 

pareizi paredzēt, ka attiecībā uz šīm 

valstīm normālā vērtība būtu jānosaka, 

pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1036 

2. panta 1.–6.a punktu, sākot no dienas, 

kad stājas spēkā šī regula, un saskaņā ar šīs 

regulas noteikumiem. Attiecībā uz valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 2 I pielikumā, normālā 

vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz 

2. panta 7. punktu Regulā (ES) 2016/1036, 

kas grozīta ar šo regulu. Šai regulai nebūtu 

jāskar tirgus ekonomikas valsts statusa 

noteikšana, ko veic kāda no PTO 

dalībvalstīm. 

_________________ _________________ 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par 

kopējiem noteikumiem importam no 

dažām trešām valstīm (OV L 123, 

19.5.2015., 33. lpp.). 

Or. fr 

Pamatojums 

Tirgus ekonomikas jautājums vairs neattiecas uz Eiropas Savienību; var rasties neskaidrība, 

ka Savienība vēl joprojām varētu atzīt tirgus ekonomikas statusu. 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 
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apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās vai jaudas pārpalikums1a. Ir 

arī lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, būtu jāņem vērā inter alia 

šādu kritēriju iespējamā ietekme: valdības 

tieša vai netieša ietekme (piemēram, 

saistībā ar publiskām struktūrām) uz 

resursu sadalījumu un uzņēmumu 

lēmumiem, piemēram, izmantojot valsts 

noteiktas cenas vai diskriminējošus 

nodokļu, tirdzniecības vai valūtas 

režīmus; valsts izraisīti kropļojumi ar 

privatizāciju saistītu uzņēmumu darbībā 

un ārpustirgus tirdzniecības vai 

kompensēšanas sistēmas izmantošana; 

nav pārredzamu un nediskriminējošu 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību 

(starptautisko grāmatvedības standartu 

piemērošana, akcionāru aizsardzība, 

pareizas informācijas par uzņēmumiem 

publiska pieejamība); nav pārredzama un 

efektīva tiesību aktu kopuma un tas 

neļauj ievērot īpašumtiesības un darboties 

funkcionējošam bankrota režīmam; nav 

patiesas finanšu nozares, kas darbotos 

neatkarīgi no valsts un kas juridiski un 

faktiski būtu pakļauta pietiekamiem 

garantijas noteikumiem un atbilstīgai 

uzraudzībai; algu likmes nav noteiktas 

brīvās pārrunās starp darba ņēmējiem un 

vadību; nav pārredzama tiesību aktu 

kopuma, kas diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas, un piekļuve finansējumam, 

ko piešķir iestādes, kuras īsteno 

sabiedriskās politikas mērķus; nav 

ratificētas un pareizi īstenotas 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

pamata konvencijas un daudzpusējie vides 

nolīgumi (MEA), ko parakstījusi 

Savienība; neatbilstība attiecīgajiem 
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ESAO ieteikumiem nodokļu jomā 

(piemēram, BEPS iniciatīvai); un jebkādi 

citi apstākļi, ko Komisija uzskata par 

atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi; informatīvos 

nolūkos pielikumā ir sniegts sīki izklāstīts 

piemēru saraksts; pēc katra gadījuma šis 

saraksts būtu jāatjaunina; vienam vai 

vairākiem nozīmīgiem kropļojumiem 

ekonomikā kopumā vai eksportētājas 

valsts vienā vai vairākās ekonomikas 

nozarēs būtu automātiski jāizraisa 

neizkropļotu trešās valsts, starptautisko 

vai Savienības cenu, izmaksu vai etalonu 

izmantošana attiecībā uz katru ražošanas 

faktoru normālās vērtības noteikšanai, kā 

arī jāizraisa noteikuma par mazāku 

nodokli nepiemērošana, aprēķinot 

antidempinga maksājumu, kas 

piemērojams attiecīgās valsts eksportējošo 

ražotāju importam; gadījumā, ja nav 

neizkropļotu trešās valsts vai starptautisku 

izmaksu vai etalonu, Komisijai būtu 

jānosaka normālā vērtība, pamatojoties uz 

jebkādiem citiem pieņemamiem 

rādītājiem, tostarp pamatojoties uz 

atbilstīgām cenām un izmaksām 

Savienībā; tas jo īpaši attiecas uz 

situāciju, kad nozīmīgu daļu no nozares 

uzņēmumiem, kas iesniedz sūdzības, veido 

MVU; tas, ar kādu paļāvību var uzskatīt, 

ka konkrēta ražošanas faktora izmaksas 

un cenas nav izkropļotas, būtu jānovērtē, 

inter alia ņemot vērā iesaistītos 

daudzumus, to attiecību pret šā faktora 

kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā; saskaņā ar šo 

metodiku tieši eksportējošās valsts 

ražotājiem ir jāpierāda, ka neviens no 

ražošanas faktoriem nav nozīmīgi 

izkropļots; ja eksportējošs ražotājs no 

valsts, kurā ir kāds no nozīmīgākajiem 

kropļojumiem, galīgi un izmeklēšanas 

agrīnā posmā pierāda, ka viena vai 

vairāku tā ražošanas faktoru izmaksas 

nav izkropļotas, šie atsevišķie ražošanas 

izmaksu faktori būtu jāizmanto normālās 

vērtības noteikšanai, neskarot trešo 

valstu, Savienības vai starptautisku 
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neizkropļotu cenu vai etalonu 

izmantošanu tiem atsevišķajiem ražošanas 

faktoriem, kuri ir nozīmīgi izkropļoti. Ir 

arī lietderīgi noteikt, ka Komisijas 

dienestiem būtu pēc savas iniciatīvas vai 

pēc Eiropas Parlamenta, dalībvalsts vai 

Savienības ražošanas nozares (tostarp 

arodbiedrību un MVU) pieprasījuma 

jāizstrādā ziņojums, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī (attālinoties no 

horizontāliem valsts kropļojumiem un tad 

pievēršoties ražošanas faktoriem un 

nozares kropļojumiem) vai nozarē; 

attiecībā uz valstīm, par kurām reģistrēts 

būtisks skaits antidempinga lietu, 

ziņojums būtu jāpabeidz trīs mēnešus 

pirms šīs regulas stāšanās spēkā un 

jāpieņem piecpadsmit dienu laikā pēc tās 

stāšanās spēkā; ziņojuma izstrādes laikā 

būtu jāapspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari, tostarp arodbiedrībām un MVU; 

izstrādājot ziņojumu, Komisija 

koordinējas ar Savienības lielākajiem 

tirdzniecības partneriem. Šādi ziņojumi un 

pierādījumi, uz kuriem tie ir balstīti, var 

tikt pievienoti ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari; 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlamentam ir jāuzrauga ziņojuma 

izstrādes process; pēc Eiropas 

Parlamenta, dalībvalsts vai Savienības 

ražošanas nozares (tostarp arodbiedrību 

un MVU) pieprasījuma vai apstākļu 

izmaiņu gadījumā konkrētā valstī vai 

nozarē Komisijai būtu jāpieņem īpašs 

ziņojums vai jāatjaunina pašreizējais 

ziņojums; jebkurā gadījumā Komisijai ik 

pēc divarpus gadiem ziņojums būtu 

jāpārskata. 

 _________________ 

 1a Jaudas pārpalikums ir tad, ja 

tirdzniecības pārpalikums kļūst 
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strukturāls bez salīdzinošām 

priekšrocībām valstī, ja iekšzemes cenas 

un izmaksas ir zemākas nekā cenas 

pasaules tirgū vai ja tiek veiktas 

investīcijas jaunā ražošanas jaudā 

neatbilstoši aizvien lielākajam 

tirdzniecības pārpalikumam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

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

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar minētajiem kritērijiem 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka šāda situācija rodas inter alia, 

ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu, enerģijas vai citu ražošanas 

faktoru izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, jāņem vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamā ietekme: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes, faktiski vai 

juridiski kaitējot pareizai uzņēmuma 

pārvaldībai; valsts ir pārstāvēta 

uzņēmumos un tādējādi var iejaukties 

jautājumos par cenām vai izmaksām; 

diskriminējoša sabiedriskā politika vai 

pasākumi, kuros priekšroka tiek dota 

iekšzemes piegādātājiem vai kuri kaut kā 

citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus, 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

pārredzamu un efektīvu darbību, un 

maksātnespējas regulējuma trūkums, kas 
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noteiktā valstī vai nozarē; ka šādi ziņojumi 

un pierādījumi, uz kuriem tie ir balstīti, var 

tikt pievienoti ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari; un 

ka ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

kavē tiesību aktu piemērošanu īpašuma 

jomā, starptautisko grāmatvedības 

standartu neievērošana vai 

neizmantošana, valūtas maiņa, kas 

nenotiek pēc tirgus likmēm, algu līmenis, 

kas netiek noteikts brīvās sarunās starp 

darba ņēmējiem un darba devējiem, 

pārredzama tiesību mehānisma trūkums, 

tādējādi radot diskrimināciju pret 

kopuzņēmumiem un citām ārzemju 

investīcijām, eksportētājas valsts 

starptautisko un daudzpusējo saistību 

neievērošana sociālo, vides un fiskālo 

standartu jomā, piekļuve finansējumam, 

ko piešķir iestādes, kuras īsteno 

sabiedriskās politikas mērķus, un jebkuri 

citi apstākļi, kurus Komisija atzīst par 

lietderīgiem, novērtējot būtisku 

kropļojumu esamību; būtisku kropļojumu 

esamībai visā eksportētājas valsts 

ekonomikā vai tās ekonomikas nozarē 

automātiski jāizraisa tas, ka, aprēķinot 

normālo vērtību, tiek izmantotas 

neizkropļotas starptautiskās, trešo valstu 

vai ES cenas, izmaksas vai 

standartlielumi attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru; tādējādi ja ražotājs, 

kas eksportē no valsts un neievēro šos 

nosacījumus, spēj nepārprotami pierādīt, 

ka izmaksas, ko rada viens vai vairāki 

atsevišķie ražošanas faktori, nav 

izkropļotas, šīs izmaksas jāizmanto, 

aprēķinot normālo vērtību; jānodrošina, 

lai Komisijas dienesti izstrādā vai 

atjaunina sīku un pilnīgu ziņojumu, kurā 
aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; attiecībā uz valstīm un nozarēm, 

kurās ir liels skaits antidempinga lietu, 

minētais ziņojums jāpabeidz un jāpieņem 

pirms šīs regulas stāšanās spēkā; 

izstrādājot ziņojumu, jāapspriežas ar 

Savienības nozares pārstāvjiem; šādu 

ziņojumu izstrādē ņem vērā MVU 

ekonomiskās un komerciālās īpatnības, kā 

arī nozares, kurās MVU darbojas; jebkuri 

šāda veida ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 
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konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus, 

un tām jāatļauj nosūtīt informāciju, kas 

pierāda, ka ir būtisks kropļojums; Īpaša 

uzmanība un atbalsts šādas izmeklēšanas 

laikā jānodrošina MVU. Eiropas 

Parlamentam jāveic uzraudzība pār šā 

ziņojuma izstrādi. Pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma vai Komisijas 

iniciatīvas, ja izmainās situācija kādā 

konkrētā valstī vai nozarē, Komisijai 

jākoriģē vai jāatjaunina attiecīgais 

ziņojums. Jebkurā gadījumā Eiropas 

Komisijai jāatjaunina šis ziņojums katru 

otro gadu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  15 

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

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu, enerģijas un citu ražošanas 

faktoru izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, jāņem vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamā ietekme: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 
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valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, 

uz kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām, jaudas pārpalikums, kas 

izraisa pārprodukciju, valūtas kursa 

manipulēšanas politika, kas izraisa 

nacionālās valūtas pārāk zemu 

novērtējumu, eksportētājas valsts 

starptautisko saistību neievērošana vides, 

sociālajā vai fiskālajā jomā izraisa 

konkurences kropļojumus; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus, 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

pārredzamu un efektīvu darbību, un 

maksātnespējas regulējuma trūkums, kas 

kavē tiesību aktu piemērošanu īpašuma 

jomā, algu līmenis, kas netiek noteikts 

brīvās sarunās starp darba ņēmējiem un 

darba devējiem, pārredzama tiesību 

mehānisma trūkums, tādējādi radot 

diskrimināciju pret kopuzņēmumiem un 

citām ārzemju investīcijām, un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus, un 

jebkuri citi apstākļi, kurus Komisija atzīst 

par lietderīgiem, novērtējot būtisku 

kropļojumu esamību. Būtisku kropļojumu 

esamībai visā eksportētājas valsts 

ekonomikā vai tās ekonomikas nozarē 

automātiski jāizraisa tas, ka, aprēķinot 

normālo vērtību, tiek izmantotas 

neizkropļotas starptautiskās, trešo valstu 

vai ES cenas, izmaksas vai 

standartlielumi attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru. Tādējādi ja ražotājs, 

kas eksportē no valsts un neievēro šos 

nosacījumus, spēj nepārprotami pierādīt, 

ka izmaksas, ko rada viens vai vairāki 

atsevišķie ražošanas faktori, nav 

izkropļotas, šīs izmaksas jāizmanto, 

aprēķinot normālo vērtību. Ir arī lietderīgi 

noteikt, ka Komisijas dienesti kopā ar 

Savienības nozari izstrādā ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; attiecībā uz valstīm, kurās ir liels 
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skaits antidempinga lietu, minētais 

ziņojums jāpabeidz un jāpieņem pirms šīs 

regulas stāšanās spēkā. Izstrādājot 

ziņojumu, jāapspriežas ar Savienības 

nozares pārstāvjiem. Jebkuri šāda veida 

ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie ir 

balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumiem un 

pierādījumiem, uz kuriem tie ir balstīti, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādus 

ziņojumus vai pierādījumus. Eiropas 

Parlamentam ir pienākums veikt 

uzraudzību pār šā ziņojuma izstrādi. Pēc 

Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai ja 

izmainās situācija kādā konkrētā valstī vai 

nozarē, Komisijai jāizstrādā vai, ja tas jau 

izstrādāts, jāatjaunina attiecīgais 

ziņojums. Jebkurā gadījumā Eiropas 

Komisijai jāpārskata šis ziņojums katru 

otro gadu. 

Or. fr 

Pamatojums 

Jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, rūpnieciskās jaudas pārpalikums, kas rada būtisku 

ietekmi uz piegādēm pasaules tirgū un tādēļ arī uz cenu, bet manipulācijas ar naudas kursu 

ļauj pārdot eksportam par cenu, kas tiek pārāk zemu novērtēta. Turklāt Parlamenta uzdevums 

ir nodrošināt iespēju pieprasīt ziņojuma izstrādi vai tā atjaunināšanu, ja tas jau ir izstrādāts, 

tieši neiejaucoties procesā un neizstrādājot tiesību aktu, kuru var apstrīdēt PTO. 

 

Grozījums Nr.  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 
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tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

tirgus spēkus. Attiecīgā izstrādājuma 

nozīmīgi kropļojumi ir kropļojumi, kas 

rodas, ja viena vai vairāku ražošanas 

faktoru paziņotās cenas vai izmaksas nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās vai tās ir 

ievērojami zemas tādēļ, ka netiek ievēroti 

starptautiskie sociālie un vides 

pamatstandarti. Ir lietderīgi precizēt, ka, 

apsverot to, vai ir šāda situācija, būtu 

jāņem vērā inter alia šādu kritēriju 

iespējamā ietekme: valsts izraisīti 

kropļojumi ar privatizāciju saistītu 

uzņēmumu darbībā un ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēmas 

izmantošana; nav pārredzamu un 

nediskriminējošu uzņēmējdarbības 

tiesību, kas nodrošinātu atbilstīgu 

korporatīvo pārvaldību; nav pārredzama 

un efektīva tiesību aktu kopuma, un tas 

neļauj ievērot īpašumtiesības un darboties 

funkcionējošam bankrota režīmam; nav 

patiesas finanšu nozares, kas darbotos 

neatkarīgi no valsts un kas juridiski un 

faktiski būtu pakļauta pietiekamiem 

garantijas noteikumiem un atbilstīgai 

uzraudzībai; nav ratificētas un pareizi 

īstenotas Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) pamata konvencijas 

un daudzpusējie vides nolīgumi (MEA), 

ko parakstījusi Savienība, un jebkādi citi 

apstākļi, ko Komisija uzskata par 

atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi. Ir lietderīgi precizēt, 

ka vienam vai vairākiem nozīmīgiem 

kropļojumiem ekonomikā kopumā vai 

kādā eksportētājas valsts ekonomikas 

nozarē būtu automātiski jāizraisa 

neizkropļotu starptautisko, trešās valsts 

vai Savienības cenu, izmaksu vai etalonu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

izmantošanu normālās vērtības 

noteikšanai. Ja eksportējošs ražotājs no 

valsts, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, galīgi pierāda, ka tā viena vai 

vairāku atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas, šīs izmaksas 

būtu jāizmanto normālās vērtībai 

noteikšanai. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 
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Komisijas dienestiem būtu jāizstrādā 

ziņojums, kurā aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē; ka, izstrādājot 

ziņojumu, būtu jāapspriežas ar Savienības 

ražošanas nozari; ka šādi ziņojumi un 

pierādījumi, uz kuriem tie ir balstīti, var 

tikt pievienoti ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari; un 

ka ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Komisijai būtu šis ziņojums jāatjaunina 

reizi divos gados. Komisijai būtu šis 

ziņojums arī jāatjaunina pēc Eiropas 

Parlamenta, Savienības ražošanas 

nozares vai arodbiedrību pieprasījuma vai 

pēc savas iniciatīvas, ja mainījušies 

apstākļi konkrētā valstī vai nozarē. 

Komisijai savā gada ziņojumā par 

Savienības antidempinga, 

antisubsidēšanas un drošības 

pasākumiem būtu jāietver analīze par šīs 

regulas īstenošanu un ietekmi un būtu ar 

to jāiepazīstina Eiropas Parlaments. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 
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ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

ietekmē, jo tās ietekmē citi spēki, 

piemēram, valdības iejaukšanās, monopols 

vai oligopols un citi spēki, radot īpašu 

tirgus situāciju, kas neļauj pienācīgi 

salīdzināt eksporta cenas ar iekšzemes 

cenām un izmaksām. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, novērtējot nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni, būtu jāņem vērā 

inter alia, vai: attiecīgajā tirgū lielā mērā 

darbojas uzņēmumi, par kuru veikto 

darbību tieši vai netieši atbild, sniedz 

norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir tieši vai netieši pārstāvēta 

uzņēmumos un tādējādi var iejaukties 

jautājumos par cenām, izmaksām vai 

citiem uzņēmumu komerciāliem 

lēmumiem; ir diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota konkrētiem vai visiem iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus, 

tostarp ar nozaru subsīdijām; izejvielu vai 

ražošanas tirgus faktoros ir monopols vai 

oligopols; un vai ir jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi. Ir 

arī lietderīgi noteikt, ka Komisija var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē. 

Ziņojuma izstrādes laikā būtu 

jāapspriežas ar visām ieinteresētajām 

personām, tostarp Savienības ražošanas 

nozari un visiem ārvalstu eksportētājiem 

no attiecīgās valsts, kā arī ar šīs valsts 

valdību. Šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlamentam būtu jāuzrauga ziņojuma 
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izstrādes process. Komisijai būtu ziņojums 

jāatjaunina pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma vai tad, ja mainījušies 

apstākļi konkrētā valstī vai nozarē. 

Jebkurā gadījumā Eiropas Komisijai ik 

pēc diviem gadiem ziņojums būtu 

jāpārskata. Ziņojumam nevajadzētu būt 

saistošam, bet Komisijai būtu pienācīgi 

jāizskaidro savs pamatojums attiecībā uz 

atklātajiem kropļojumiem un izmantoto 

metodiku, piemērojot pasākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

 

Grozījums Nr.  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās 

procedūrās gūto pieredzi, ir lietderīgi 

precizēt, kādos apstākļos var uzskatīt, ka 

ir nozīmīgi kropļojumi, kas lielā mērā 

ietekmē brīvā tirgus spēkus. Konkrēti, ir 

lietderīgi precizēt, ka var uzskatīt, ka ir 

šāda situācija, inter alia, ja paziņotās 

cenas vai izmaksas, arī izejvielu izmaksas, 

nav noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, 

jo tās ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

(3) Šādi sistēmiski kropļojumi vai 

makrokropļojumi savā ziņā nosaka, vai 

uzņēmumos un nozarēs ir nozīmīgi cenu 

un izmaksu kropļojumi. Sistēmisku 

kropļojumu novērtējums ir īpaši svarīgs 

tādu neviendabīgu nozaru gadījumā, 

kurās lielu daļu veido mazie un vidējie 

uzņēmumi (MVU) un kurās ir grūtāk 

atklāt pierādījumus par tieši nozarei 

raksturīgajiem kropļojumiem. 



 

PE604.811v02-00 20/134 AM\1127399LV.docx 

LV 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

 Vienam vai vairākiem nozīmīgiem 

kropļojumiem ekonomikā kopumā vai 

konkrētā eksportētājas valsts ekonomikas 

nozarē būtu automātiski jāizraisa 

neizkropļotu starptautisko, trešās valsts 

vai Savienības cenu, izmaksu vai etalonu 

izmantošana attiecībā uz katru ražošanas 

faktoru normālās vērtības noteikšanai. Ja 

eksportējošs ražotājs no valsts vai nozares, 

kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, galīgi pierāda, ka to ne tieši, 

ne netieši neietekmē neviens no 

nozīmīgajiem kropļojumiem un ka viena 

vai vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas, šīs izmaksas 

būtu jāizmanto normālās vērtības 

noteikšanai. Tādēļ, tas, vai eksportējoša 

ražotāja konkrēta faktora izmaksas ir vai 

nav izkropļotas, būtu jānovērtē, inter alia 

ņemot vērā iesaistītos daudzumus, to 

attiecību pret šā faktora kopējām 

izmaksām un faktisko izmantojumu 
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ražošanā. Šādiem atsevišķiem 

secinājumiem nevajadzētu ietekmēt citu 

eksportējošo ražotāju normālo vērtību, 

tādēļ tos nevajadzētu ekstrapolēt, 

attiecinot uz visu valsti vai nozari, 

neatkarīgi no 17. panta piemērošanas. Ir 

arī lietderīgi noteikt, ka Komisija izstrādā 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Ziņojumā būtu 

jāietver gan nozarei/uzņēmumam 

raksturīgi kropļojumi, gan 

makrokropļojumi/sistēmiski kropļojumi; 

sistēmiski kropļojumi ir īpaši svarīgi 

nozarēs, kurās lielu daļu veido MVU. 

Ziņojuma izstrādes procesā būtu 

jāapspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari. Šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, būtu jāpievieno 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Saskaņā ar 

savām funkcijām Eiropas Parlamentam 

būtu jāuzrauga ziņojuma izstrādes 

process. Komisijai būtu ziņojums 

jāatjaunina pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma vai tad, ja mainījušies 

apstākļi konkrētā valstī vai nozarē. 

Nosakot, vai valstī vai nozarē ir 

kropļojoša tirgus ekonomikas prakse, 

būtu jāņem vērā visi attiecīgie pierādījumi 

par lietu, un Komisijai būtu jāpieņem 

galīgais lēmums ne vēlāk kā trīs mēnešu 

laikā pēc izmeklēšanas sākšanas. 

Ieinteresētajām personām vajadzētu dod 

10 dienas piezīmju izteikšanai par šiem 

secinājumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, var ņemt vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Uzsākot izmeklēšanu saistībā ar importu 

no valsts vai nozares, par kuru Komisijai 

ir pamatotas norādes par nozīmīgu 

kropļojumu iespējamu klātbūtni, 

Komisijai būtu provizoriski jānosaka 

nozīmīgu kropļojumu klātbūtne šajā valstī 

vai nozarē un jāinformē izmeklēšanas 

puses. Visiem secinājumiem par nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni kādā valstī vai 

nozarē būtu jāpaliek spēkā tik ilgi, kamēr 

pietiekami pierādījumi nav galīgi 
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pierādījuši, ka šo valsti vai nozari vairs 

neietekmē nozīmīgi kropļojumi, un kamēr 

tie netiek atsaukti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 
attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, 

ka Komisijas dienesti var izstrādāt 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē; ka šādi 

ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie ir 

balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka šāda situācija rodas, ja 

paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu 

un citu ražošanas faktoru izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, novērtējot nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni, būtu jāņem vērā 

inter alia, vai: attiecīgajā tirgū lielā mērā 

darbojas uzņēmumi, par kuru veikto 

darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

ir valdības liela tieša vai netieša ietekme 

(piemēram, saistībā ar publiskām 

struktūrām) uz resursu sadalījumu un 

uzņēmumu lēmumiem, piemēram, 

izmantojot valsts noteiktas cenas vai 

diskriminējošus nodokļu, tirdzniecības vai 

valūtas režīmus; ir valsts izraisīti 

kropļojumi ar privatizāciju saistītu 

uzņēmumu darbībā un ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēmas 
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valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

izmantošana; trūkst vai ir nepietiekami 

pārredzamas un nediskriminējošas 

uzņēmējdarbības tiesības, kas nodrošinātu 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību 

(starptautisko grāmatvedības standartu 

piemērošana, akcionāru aizsardzība, 

pareizas informācijas par uzņēmumiem 

publiska pieejamība); trūkst vai ir 

nepietiekami īstenots saskaņots, efektīvs 

un pārredzams tiesību aktu kopums, un 

tas neļauj ievērot īpašumtiesības un 

darboties funkcionējošam bankrota 

režīmam; trūkst patiesas finanšu nozares, 

kas darbotos neatkarīgi no valsts un kas 

juridiski un faktiski būtu pakļauta 

pietiekamiem garantijas noteikumiem un 

atbilstīgai uzraudzībai; un vai ir jebkādi 

citi apstākļi, ko Komisija uzskata par 

atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka šāda situācija rodas, ja 

paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu 

un citu ražošanas faktoru izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, novērtējot nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni, var ņemt vērā 

inter alia, vai: attiecīgajā tirgū lielā mērā 

darbojas uzņēmumi, par kuru veikto 

darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 
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pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija 
saistībā ar minētajiem kritērijiem noteiktā 

valstī vai nozarē; ka šādi ziņojumi un 

pierādījumi, uz kuriem tie ir balstīti, var 

tikt pievienoti ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari; un 

ka ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

eksportētājas valsts iestādes, de facto un 

de jure atsakoties no pienācīgas 

korporatīvās pārvaldības; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; ir diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

trūkst pārredzamu un efektīvi 

funkcionējošu uzņēmējdarbības tiesību; 

trūkst pārredzama tiesību aktu kopuma, 

kas diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas; un piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; vai jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi. Ir 

arī lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti 

var izstrādāt ziņojumus par kropļojumiem, 

kuru dēļ varētu potenciāli uzsākt 

antidempinga izmeklēšanu un kuros 

aprakstīti tirgus apstākļi saistībā ar šiem 

gadījumiem noteiktā valstī vai nozarē, un 

šie ziņojumi būtu jāizdod vai jāatjaunina; 

ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem 

tie ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās (3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 
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gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, var ņemt vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ziņojumā būtu jāietver gan 

nozarei/uzņēmumam raksturīgi 

kropļojumi, gan 

makrokropļojumi/nozīmīgi kropļojumi; 

nozīmīgi kropļojumi ir īpaši svarīgi 

nozarēs, kurās lielu daļu veido MVU; 

nozīmīgu kropļojumu novērtējums ir īpaši 

svarīgs tādu neviendabīgu nozaru 

gadījumā, kurās lielu daļu veido mazie un 

vidējie uzņēmumi (MVU) un kurās ir 

grūtāk atklāt pierādījumus par tieši 

nozarei raksturīgajiem kropļojumiem; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 
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ziņojumu vai pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir 

arī lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti 

var izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem 

tie ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

(3) Tā kā ir jāveicina un jāaizstāv 

starptautiskā tirdzniecība, kas balstīta uz 

taisnīguma, ilgtspējības un godīgas 

konkurences principiem, un, ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi precizēt, kādos apstākļos var 

uzskatīt, ka ir nozīmīgi kropļojumi dēļ tā, 

ka eksportētāja valsts īsteno tirgus 

ekonomiku kropļojošu praksi, kas par 

nepiemērotu var padarīt iespēju izmantot 

iekšzemes ražošanas cenas un izmaksas, 

arī izejvielu, enerģijas izmaksas un citus 

ražošanas faktorus. Šajā nolūkā ir 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot 

eksportētājas valsts faktisko rīcību, būtu 

jāņem vērā šādi kritēriji: liela valdības 

ietekme — tieša vai netieša (piemēram, 

saistībā ar publiskām struktūrām) — uz 

resursu sadalījumu un uzņēmumu 

lēmumiem, piemēram, izmantojot valsts 

noteiktas cenas vai diskriminējošus 

nodokļu, tirdzniecības vai valūtas 

režīmus; valsts izraisīti kropļojumi ar 

privatizāciju saistītu uzņēmumu darbībā 

un netiek izmantota ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēma 

(piemēram, komerctirdzniecība); nav 

pārredzamu un nediskriminējošu 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošina 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību 

(starptautisko grāmatvedības standartu 

piemērošana, akcionāru aizsardzība, 

pareizas informācijas par uzņēmumiem 

publiska pieejamība); nav saskaņoti, 

efektīvi un pārredzami tiesību aktu 
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izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

kopumi, kas nodrošina īpašumtiesību 

ievērošanu un funkcionējoša bankrota 

režīma darbību; nav patiesas finanšu 

nozares, kas darbojas neatkarīgi no valsts 

un kurš juridiski un faktiski ir pakļauts 

pietiekamiem garantijas noteikumiem un 

atbilstīgai uzraudzībai; konkrētā nozarē 

valsts kontrolē ir vairāk nekā 40 % tirgus 

daļas pasaules līmenī, radot dominējoša 

stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas 

iespējas; neatbilstība starptautiskajiem un 

Eiropas standartiem sociālajā, fiskālajā 

un vides jomā; un jebkurš cits kritērijs vai 

pierādījums, ko Komisija uzskata par 

piemērotu, lai novērtētu nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, var ņemt vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 
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politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

tādu divpusējo vides nolīgumu 

nepiemērošana, ko ir parakstījusi 

Savienība; Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) pamata konvenciju 

nepiemērošana; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda situācija 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās. Ir arī lietderīgi precizēt, ka, 

apsverot to, vai ir šāda situācija, var ņemt 

vērā inter alia šādu kritēriju iespējamo 
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attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

ietekmi: attiecīgajā tirgū lielā mērā 

darbojas uzņēmumi, par kuru veikto 

darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos vai citos apstākļos 

un tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām, tostarp par resursu 

sadali un uzņēmumu pieņemtajiem 

lēmumiem, kā arī diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

(3) Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās 

gūto pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē 

konkurences taisnīgumu. Konkrēti, ir 

lietderīgi precizēt, ka var uzskatīt, ka ir 

šāda situācija inter alia, ja paziņotās 
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izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 
cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus. Ir arī 

lietderīgi noteikt, ka Komisijas dienesti var 

izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem 

kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē; ka 

šādi ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie 

ir balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

ražošanas cenas vai izmaksas, arī primāro 

un sekundāro izejvielu, darbaspēka un 

vides saistību ievērošanas nodokļi un 

izmaksas, ir būtiski zemākas par cenām 

un izmaksām, kas jāsedz vidēja līmeņa 

uzņēmumiem starptautiskajā tirgū, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās, lai iegūtu 

negodīgas konkurences priekšrocības. Ir 

arī lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā inter alia šādu 

kritēriju iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts 

iejaukšanās uzņēmumos saistībā ar cenām 

vai izmaksām, lai negodīgi iegūtu 

konkurences priekšrocības. Ir arī lietderīgi 

noteikt, ka Komisija izstrādā un atjaunina 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar Savienības 

tirdzniecības partnervalstu vai konkrētu 

attiecīgo nozaru ekonomikas, nodokļu, 

sociālo un vides dempinga praksi; ka šādi 

ziņojumi un pierādījumi, uz kuriem tie ir 

balstīti, var tikt pievienoti ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari; un ka ieinteresētajām 

pusēm būtu jādod pietiekama iespēja 

izteikt piezīmes par ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Vienam vai vairākiem nozīmīgiem 

kropļojumiem ekonomikā kopumā vai 

konkrētā eksportētājas valsts ekonomikas 
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nozarē būtu automātiski jāizraisa 

neizkropļotu starptautisko, trešās valsts 

vai Savienības cenu, izmaksu vai etalonu 

izmantošana attiecībā uz katru ražošanas 

faktoru normālās vērtības noteikšanai. Ja 

eksportējošs ražotājs no valsts vai nozares, 

kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, galīgi pierāda, ka viena vai 

vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas, šīs izmaksas 

būtu jāizmanto normālās vērtības 

noteikšanai. Tādēļ, tas, vai eksportējoša 

ražotāja konkrēta faktora izmaksas ir vai 

nav izkropļotas, būtu jānovērtē, inter alia 

ņemot vērā iesaistītos daudzumus, to 

attiecību pret šā faktora kopējām 

izmaksām un faktisko izmantojumu 

ražošanā. Šādiem atsevišķiem 

secinājumiem nevajadzētu ietekmēt citu 

eksportējošo ražotāju normālo vērtību, 

tādēļ tos nevajadzētu ekstrapolēt, 

attiecinot uz visu valsti vai nozari, 

neatkarīgi no 17. panta piemērošanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Ja eksportējošs ražotājs no valsts 

vai nozares, kurā ir viens vai vairāki 

nozīmīgi kropļojumi, galīgi pierāda, ka to 

ne tieši, ne netieši neietekmē neviens no 

nozīmīgajiem kropļojumiem un ka viena 

vai vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas, šīs izmaksas 

būtu jāizmanto normālās vērtības 

noteikšanai. Šādiem atsevišķiem 

secinājumiem nevajadzētu ietekmēt citu 

ražotāju normālo vērtību, tādēļ tos 

nevajadzētu ekstrapolēt, attiecinot uz visu 

valsti vai nozari, neatkarīgi no 17. panta 
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piemērošanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisija izstrādā ziņojumus, kuros 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

minētajiem kritērijiem konkrētā valstī vai 

nozarē. Izstrādājot ziņojumu, būtu 

jāapspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari. Šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, būtu jāpievieno 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Eiropas 

Parlamentam būtu jāuzrauga ziņojuma 

izstrādes process. Komisija atjaunina 

ziņojumu pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma vai tad, ja mainījušies 

apstākļi konkrētā valstī vai nozarē. 

Nosakot, vai valstī vai nozarē ir nozīmīgi 

kropļojumi, būtu jāņem vērā visi attiecīgie 

pierādījumi par lietu, un Komisijai būtu 

jāpieņem galīgais lēmums ne vēlāk kā trīs 

mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas. 

Ieinteresētajām personām vajadzētu dod 

10 dienas piezīmju izteikšanai par šiem 

secinājumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētāja valsts īsteno tirgus 

ekonomiku kropļojošu praksi, kas var 

izraisīt to, ka izmaksas, kas atspoguļotas 

attiecīgās ieinteresētās personas 

dokumentācijā, ir mākslīgi pazeminātas, 

šādas izmaksas būtu jānosaka, izmantojot 

ikvienu pieņemamu pamatojumu, arī 

informāciju no citiem reprezentatīviem 

tirgiem, starptautiskām cenām vai 

etaloniem, ja tajos nav kropļojumu, vai 

Eiropas Savienības tirgiem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. Tas jo īpaši attiecas uz 

gadījumiem, kad eksportētājā valstī nav 

panākta atbilstība standartiem sociālajā 

un vides jomā, kas ir spēkā Eiropā, vai arī 

uz gadījumu, kad vienā vai vairākās 

nozarēs ir ražošanas jaudas pārpalikums, 

kam ir būtiska ietekme uz cenām un 

izmaksām. Iespējamu informāciju vai 

pierādījumus par tirgus ekonomikas 

kropļojošu praksi var nodrošināt arī 

ieinteresētās personas, piemēram, nozares 

un arodbiedrības. Ir lietderīgi šo 

informāciju apsvērt, pieņemot lēmumus 

par ražošanu vai attiecību atjaunināšanu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  31 

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir viens vai 

vairāki nozīmīgi kropļojumi, kuru dēļ 

izmaksas, kas atspoguļotas attiecīgās 

ieinteresētās personas dokumentācijā, ir 

mākslīgi pazeminātas, šādas izmaksas būtu 

jānosaka, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, no Savienības 

tirgiem un no neizkropļotām 

starptautiskām cenām vai etaloniem. 

Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās gūto 

pieredzi, ir lietderīgi arī precizēt, ka, 

piemērojot ar šo regulu ieviestos 

noteikumus, būtu pienācīgi jāņem vērā visi 

būtiskie pierādījumi, arī attiecīgie 

novērtējuma ziņojumi par dominējošiem 

apstākļiem ražotāju eksportētāju iekšējā 

tirgū un pierādījumi, uz kuriem šie 

ziņojumi ir balstīti, kas pievienoti lietas 

materiāliem un par ko ieinteresētajām 

pusēm ir bijusi iespēja izteikt piezīmes. 

Piemērojot šos noteikumus, ir svarīgi, lai 

Savienība ņemtu vērā to, kā šos 

noteikumus interpretē un piemēro 

Savienības tirdzniecības partneri, tādējādi 

saglabājot tiesību un pienākumu 

līdzsvaru, ko nosaka PTO un tās nolīgumi 

un protokoli. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 
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4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. Arī Savienības ražošanas 

nozare var norādīt uz nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. Šādas norādes būtu 

jāņem vērā, pieņemot lēmumu par 

attiecīgo ziņojumu sagatavošanu vai 

atjaunināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 
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eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. Arī Savienības ražošanas 

nozare var norādīt uz nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. Šādas norādes būtu 

jāņem vērā, pieņemot lēmumu par 

attiecīgo ziņojumu sagatavošanu vai 

atjaunināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas būtu 

jānosaka, izmantojot ikvienu pieņemamu 
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pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem, vai no Savienības 

tirgiem. Ņemot vērā iepriekšējās 

procedūrās gūto pieredzi, ir lietderīgi arī 

precizēt, ka, piemērojot ar šo regulu 

ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi jāņem 

vērā visi būtiskie pierādījumi, arī attiecīgie 

novērtējuma ziņojumi par dominējošiem 

apstākļiem ražotāju eksportētāju iekšējā 

tirgū un pierādījumi, uz kuriem šie 

ziņojumi ir balstīti, kas pievienoti lietas 

materiāliem. Arī Savienības ražošanas 

nozare var norādīt uz nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. Šādas norādes būtu 

jāņem vērā, pieņemot lēmumu par 

attiecīgo ziņojumu sagatavošanu vai 

atjaunināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā, ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, arī Savienības, 

starptautiskām cenām vai etaloniem. 

Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās gūto 

pieredzi, ir lietderīgi arī precizēt, ka, 

piemērojot ar šo regulu ieviestos 

noteikumus, būtu pienācīgi jāņem vērā visi 

būtiskie pierādījumi, arī attiecīgie 
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dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

novērtējuma ziņojumi par dominējošiem 

apstākļiem ražotāju eksportētāju iekšējā 

tirgū un pierādījumi, uz kuriem šie 

ziņojumi ir balstīti, kas pievienoti lietas 

materiāliem un par ko ieinteresētajām 

pusēm ir bijusi iespēja izteikt piezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

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

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz ticamu izmeklēšanā 

iesaistītā eksportētāja vai ražotāja 

dokumentāciju. Tomēr, ja eksportētājā 

valstī ir nozīmīgi kropļojumi, kuru dēļ 

izmaksas, kas atspoguļotas attiecīgās 

ieinteresētās personas dokumentācijā ir 

mākslīgi pazeminātas, šādas izmaksas var 

koriģēt vai noteikt, izmantojot ikvienu 

pieņemamu pamatojumu, arī informāciju 

no citiem reprezentatīviem tirgiem, 

starptautiskām cenām vai etaloniem. 

Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās gūto 

pieredzi, ir lietderīgi arī precizēt, ka, 

piemērojot ar šo regulu ieviestos 

noteikumus, būtu pienācīgi jāņem vērā visi 

būtiskie pierādījumi, arī attiecīgie 

novērtējuma ziņojumi par dominējošiem 

apstākļiem ražotāju eksportētāju iekšējā 

tirgū un pierādījumi, uz kuriem šie 

ziņojumi ir balstīti, kas pievienoti lietas 

materiāliem un par ko ieinteresētajām 

pusēm ir bijusi iespēja izteikt piezīmes. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  37 
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Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas var koriģēt 

vai noteikt, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

(4) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

izmaksas parasti būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz izmeklēšanā iesaistītā 

eksportētāja vai ražotāja dokumentāciju. 

Tomēr, ja eksportētājā valstī ir nozīmīgi 

kropļojumi, kuru dēļ izmaksas, kas 

atspoguļotas attiecīgās ieinteresētās 

personas dokumentācijā ir mākslīgi 

pazeminātas, šādas izmaksas būtu 

jānosaka, izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem. Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

attiecībā uz metodiku, kas izmantota 

sākotnējā izmeklēšanā un kas jāizmanto 

pārskatīšanas izmeklēšanā, piemēro 

(5) Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

attiecībā uz metodiku, kas izmantota 

sākotnējā izmeklēšanā un kas jāizmanto 

pārskatīšanas izmeklēšanā, piemēro 
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Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 

9. punktu. Šajā kontekstā ir lietderīgi 

precizēt, ka, pārbaudot, vai ir norādes par 

to, ka apstākļi ir mainījušies, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 

9. punktu. Šajā kontekstā ir lietderīgi 

precizēt, ka, pārbaudot, vai ir norādes par 

to, ka apstākļi ir mainījušies, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. Turklāt, nosakot 

antidempinga un antisubsidēšanas 

pasākumus, būtu jāņem vērā attiecīgie 

brīvās tirdzniecības nolīgumi ar valstīm, 

kuru ekonomika ir cieši saistīta ar 

ziņojumā norādīto valsti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, 2. panta 

6.a punkta metodikai nevajadzētu aizstāt 
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pirmajā daļā paredzēto attiecīgo 

laikposmu vajadzētu uzskatīt par 

pagājušu dienā, kurā sākta pirmā termiņa 

beigu pārskatīšana pēc šīs pārejas. Lai 

samazinātu šīs regulas noteikumu 

apiešanas risku, tāda pati pieeja būtu 

jāpiemēro pārskatīšanām, ko veic saskaņā 

ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 

4. punktu. Ir arī lietderīgi atcerēties, ka 

pāreja no normālās vērtības, kas aprēķināta 

saskaņā ar 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, uz normālo vērtību, kas 

aprēķināta saskaņā ar 2. panta 1.–

6.a punktu, nebūtu jāuzskata par 

pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem 

vajadzētu aizstāt trūkstošo regulējumu, jo 

pretējā gadījumā varētu rasties juridiskā 

nenoteiktība, un tiem arī vajadzētu 

nodrošināt ieinteresētajām pusēm 

pienācīgu iespēju pielāgoties tam, ka 

iepriekšējie noteikumi zaudē spēku un 

stājas spēkā jaunie noteikumi, un veicināt 

efektīvu, sakārtotu un objektīvu Regulas 

(ES) 2016/1036 pārvaldību. 

sākotnējo metodiku, kura tika izmantota, 

lai noteiktu normālo vērtību 

pārskatīšanas laikā saskaņā ar Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu, līdz 

pienāk pēdējais datums, kurā sākta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc diviem gadiem pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. Lai samazinātu šīs 

regulas noteikumu apiešanas risku, tāda 

pati pieeja būtu jāpiemēro pārskatīšanām, 

ko veic saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 4. punktu. Ir arī lietderīgi 

atcerēties, ka pāreja no normālās vērtības, 

kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 

7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 

2. panta 1.–6.a punktu, nebūtu jāuzskata 

par pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem 

vajadzētu aizstāt trūkstošo regulējumu, jo 

pretējā gadījumā varētu rasties juridiskā 

nenoteiktība, un tiem arī vajadzētu 

nodrošināt ieinteresētajām pusēm 

pienācīgu iespēju pielāgoties tam, ka 

iepriekšējie noteikumi zaudē spēku un 

stājas spēkā jaunie noteikumi, un veicināt 

efektīvu, sakārtotu un objektīvu Regulas 

(ES) 2016/1036 pārvaldību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 
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pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

pirmajā daļā paredzēto attiecīgo laikposmu 

vajadzētu uzskatīt par pagājušu dienā, kurā 

sākta pirmā termiņa beigu pārskatīšana pēc 

šīs pārejas. Lai samazinātu šīs regulas 

noteikumu apiešanas risku, tāda pati pieeja 

būtu jāpiemēro pārskatīšanām, ko veic 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 4. punktu. Ir arī lietderīgi 

atcerēties, ka pāreja no normālās vērtības, 

kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 

7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 

2. panta 1.–6.a punktu, nebūtu jāuzskata 

par pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem 

vajadzētu aizstāt trūkstošo regulējumu, jo 

pretējā gadījumā varētu rasties juridiskā 

nenoteiktība, un tiem arī vajadzētu 

nodrošināt ieinteresētajām pusēm 

pienācīgu iespēju pielāgoties tam, ka 

iepriekšējie noteikumi zaudē spēku un 

stājas spēkā jaunie noteikumi, un veicināt 

efektīvu, sakārtotu un objektīvu Regulas 

(ES) 2016/1036 pārvaldību. 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–7. punktu, Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

pirmajā daļā paredzēto attiecīgo laikposmu 

vajadzētu uzskatīt par pagājušu dienā, kurā 

sākta pirmā termiņa beigu pārskatīšana pēc 

šīs pārejas. Lai samazinātu šīs regulas 

noteikumu apiešanas risku, tāda pati pieeja 

būtu jāpiemēro pārskatīšanām, ko veic 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 4. punktu. Ir arī lietderīgi 

atcerēties, ka pāreja no normālās vērtības, 

kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 

7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 

2. panta 1.–7. punktu, nebūtu jāuzskata par 

pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem 

vajadzētu aizstāt trūkstošo regulējumu, jo 

pretējā gadījumā varētu rasties juridiskā 

nenoteiktība, un tiem arī vajadzētu 

nodrošināt ieinteresētajām pusēm 

pienācīgu iespēju pielāgoties tam, ka 

iepriekšējie noteikumi zaudē spēku un 

stājas spēkā jaunie noteikumi, un veicināt 

efektīvu, sakārtotu un objektīvu Regulas 

(ES) 2016/1036 pārvaldību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  41 

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

Iuliu Winkler 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

pirmajā daļā paredzēto attiecīgo laikposmu 

vajadzētu uzskatīt par pagājušu dienā, kurā 

sākta pirmā termiņa beigu pārskatīšana pēc 

šīs pārejas. Lai samazinātu šīs regulas 

noteikumu apiešanas risku, tāda pati pieeja 

būtu jāpiemēro pārskatīšanām, ko veic 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 4. punktu. Ir arī lietderīgi 

atcerēties, ka pāreja no normālās vērtības, 

kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 

7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 

2. panta 1.–6.a punktu, nebūtu jāuzskata 

par pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem 

vajadzētu aizstāt trūkstošo regulējumu, jo 

pretējā gadījumā varētu rasties juridiskā 

nenoteiktība, un tiem arī vajadzētu 

nodrošināt ieinteresētajām pusēm 

pienācīgu iespēju pielāgoties tam, ka 

iepriekšējie noteikumi zaudē spēku un 

stājas spēkā jaunie noteikumi, un veicināt 

efektīvu, sakārtotu un objektīvu Regulas 

(ES) 2016/1036 pārvaldību. 

(6) Ja vien attiecīgo lietu nereglamentē 

kādi citi konkrētu pārejas noteikumi, ir 

lietderīgi paredzēt, ka šī regula ir 

piemērojama visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas, ievērojot Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 9. punktu. Turklāt ar konkrētu 

pārejas noteikumu un ņemot vērā to, ka šo 

jautājumu nereglamentē nekādi citi 

konkrēti pārejas noteikumi, ir lietderīgi 

paredzēt, ka gadījumā, ja notiek pāreja no 

normālās vērtības, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, 

uz normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

pirmajā daļā paredzēto attiecīgo laikposmu 

vajadzētu uzskatīt par pagājušu dienā, kurā 

sākta pirmā termiņa beigu pārskatīšana pēc 

šīs pārejas. Lai samazinātu šīs regulas 

noteikumu apiešanas risku, tāda pati pieeja 

būtu jāpiemēro pārskatīšanām, ko veic 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

11. panta 4. punktu. Ir arī lietderīgi 

atcerēties, ka pāreja no normālās vērtības, 

kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 

7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 

2. panta 1.–6.a punktu, nebūtu jāuzskata 

par pietiekamu pierādījumu Regulas 

(ES) 2016/1036 11. panta 3. punkta 

nozīmē. Šādiem pārejas noteikumiem, kas 

ļauj arī turpmāk piemērot aizsardzības 

pasākumus pret importu, vajadzētu aizstāt 

trūkstošo regulējumu, jo pretējā gadījumā 

varētu rasties juridiskā nenoteiktība, un 

tiem arī vajadzētu nodrošināt 

ieinteresētajām pusēm pienācīgu iespēju 

pielāgoties tam, ka iepriekšējie noteikumi 

zaudē spēku un stājas spēkā jaunie 

noteikumi, un veicināt efektīvu, sakārtotu 

un objektīvu Regulas (ES) 2016/1036 

pārvaldību. 
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Or. fr 

Pamatojums 

Pārejas pasākumos nedrīkst paredzēt pauzi, kas vājina attiecīgās nozares, atceļot 

aizsardzības pasākumus pret importu. 

 

Grozījums Nr.  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Piemērojot šos noteikumus, ir 

svarīgi, lai Savienība ņemtu vērā to, kā 

šos noteikumus interpretē un piemēro 

Savienības galvenie tirdzniecības partneri, 

tādējādi saglabājot tiesību un pienākumu 

līdzsvaru, ko nosaka PTO nolīgumi, 

tostarp protokoli. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

4. apsvērums 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -1) regulas 4. apsvērumu aizstāj ar 

šādu: 

1994. gada Antidempinga nolīguma 

noteikumu piemērošanā ir svarīgi, lai 

Savienība ņemtu vērā to, kā šos 

noteikumus interpretē Savienības galvenie 

tirdzniecības partneri, tādējādi saglabājot 

tiesību un pienākumu līdzsvaru, ko noteica 

Vispārējā vienošanā par tarifiem un 

tirdzniecību (“VVTT”). 

„Piemērojot noteikumus, ir svarīgi, lai 

Savienība ņemtu vērā to, kā šos 

noteikumus interpretē un piemēro 

Savienības galvenie tirdzniecības partneri, 

tādējādi saglabājot tiesību un pienākumu 

līdzsvaru, ko nosaka PTO nolīgumi, 

tostarp pievienošanās protokoli.”; 
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Or. en 

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

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

 

Grozījums Nr.  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas 

attiecīgā reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Šādi sistēmiski kropļojumi vai 

makrokropļojumi savā ziņā nosaka, vai 

uzņēmumos un nozarēs ir nozīmīgi cenu 

un izmaksu kropļojumi. Sistēmisku 

kropļojumu novērtējums ir īpaši svarīgs 

tādu neviendabīgu nozaru gadījumā, 

kurās lielu daļu veido mazie un vidējie 

uzņēmumi (MVU) un kurās ir grūtāk 

atklāt pierādījumus par tieši nozarei 

raksturīgajiem kropļojumiem. 

 Viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi 

ekonomikā kopumā vai konkrētā 

eksportētājas valsts ekonomikas nozarē 

automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu vai etalonu izmantošanu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējoši ražotāji no valsts vai 

nozares, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, skaidri pierāda, ka to nozari 

kopumā ne tieši, ne netieši neietekmē 

neviens no nozīmīgajiem kropļojumiem, 
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to izmaksas izmanto normālās vērtības 

noteikšanai. 

 Ja eksportējošs ražotājs no valsts vai 

nozares, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, skaidri pierāda, ka viena vai 

vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas ir saistītas ar importu no valstīm 

bez nozīmīgiem kropļojumiem un nav 

izkropļotas, kā novērtēts saskaņā ar 

turpmāko punktu, šīs izmaksas izmanto 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Tādēļ, to, vai eksportējoša ražotāja 

konkrēta faktora izmaksas ir vai nav 

izkropļotas, novērtē, inter alia ņemot vērā 

iesaistītos daudzumus, to attiecību pret šā 

faktora kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā. 

 Šādi atsevišķi secinājumi neietekmē citu 

eksportējošo ražotāju normālo vērtību, 

tādēļ tos neekstrapolē un neattiecina uz 

visu valsti vai nozari neatkarīgi no 

17. panta piemērošanas. 

 Attiecībā uz iepriekš aprakstītajiem 

dažādajiem elementiem Komisija nosaka 

termiņus pierādījumu iesniegšanai, lai 

būtu iespējams ņemt vērā gan visu 

ieinteresēto pušu aizstāvības tiesības, gan 

vispārējos procedūras termiņus. Pēc šo 

termiņu notecēšanas Komisija var 

pieņemt papildu pierādījumus saistībā ar 

atsevišķiem ražošanas faktoriem tikai tad, 

ja Komisija tos spēj pienācīgi un atbilstīgi 

pārbaudīt un ja pārējo pušu rīcībā būtu 

pietiekams laiks piezīmju sniegšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja tiek konstatēts, ka viena vai 

vairāku nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā kopumā vai tās nozarēs nav 

pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus attiecībā 

uz katru ražošanas faktoru. Šim nolūkam 

var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, arī Savienības 

valstīs, ar nosacījumu, ka ir viegli pieejami 

attiecīgie dati. Saliktā normālā vērtība 

ietver neizkropļotas un samērīgas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu. 

 Viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi 

ekonomikā kopumā vai konkrētā 

eksportētājas valsts ekonomikas nozarē 

automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu vai etalonu izmantošanu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējošs ražotājs no valsts vai 

nozares, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, galīgi pierāda, ka viena vai 

vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas (saskaņā ar 

turpmāko punktu), šīs izmaksas izmanto 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Tādēļ, to, vai eksportējoša ražotāja 

konkrēta faktora izmaksas ir vai nav 

izkropļotas, novērtē, inter alia ņemot vērā 

iesaistītos daudzumus, to attiecību pret šā 

faktora kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā. 

 Šādi atsevišķi secinājumi neietekmē citu 

eksportējošo ražotāju normālo vērtību, 

tādēļ tos neekstrapolē un neattiecina uz 

visu valsti vai nozari neatkarīgi no 

17. panta piemērošanas. 
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 Attiecībā uz iepriekš aprakstītajiem 

dažādajiem elementiem Komisija nosaka 

termiņus pierādījumu iesniegšanai, lai 

būtu iespējams ņemt vērā gan visu 

ieinteresēto pušu aizstāvības tiesības, gan 

vispārējos procedūras termiņus. Pēc šo 

termiņu notecēšanas Komisija var 

pieņemt papildu pierādījumus saistībā ar 

atsevišķiem ražošanas faktoriem tikai tad, 

ja Komisija tos spēj pienācīgi un atbilstīgi 

pārbaudīt un ja pārējo pušu rīcībā būtu 

pietiekams laiks piezīmju sniegšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja tiek konstatēts, ka viena vai 

vairāku nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā vai vienā vai vairākās 

ekonomikas nozarēs nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas eksportētājā 

valstī, normālo vērtību nosaka, 

pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas 

izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas 

cenas vai etalonus attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru, un, aprēķinot šīs valsts 

eksportējošo ražotāju importam uzliekamo 

antidempinga maksājumu, nepiemēro 

noteikumu par mazāku nodokli. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver: 
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 – atbilstošas ražošanas un pārdošanas 

izmaksas attiecīgā reprezentatīvā ražotājā 

valstī, kurā izmeklēšanā ietvertās cenas 

un izmaksas izriet no brīvā tirgus 

spēkiem, arī tādiem brīvā tirgus spēkiem, 

kas ir Savienībā, 

 vai 

 – ja Komisija to neuzskata par atbilstīgu, 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas vai etalonus ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu. 

 Gadījumā, ja nav neizkropļotu 

starptautisku vai trešās valsts izmaksu vai 

etalonu, Komisija nosaka normālo cenu, 

pamatojoties uz jebkādiem citiem 

pieņemamiem rādītājiem, tostarp 

pamatojoties uz atbilstīgām cenām vai 

izmaksām Savienībā. Tas jo īpaši attiecas 

uz situāciju, kad nozīmīgu daļu no 

Savienības ražošanas nozares 

uzņēmumiem, kas iesniedz sūdzības, veido 

MVU. To, ar kādu paļāvību var uzskatīt, 

ka konkrēta ražošanas faktora izmaksas 

un cenas nav izkropļotas, novērtē, 

inter alia ņemot vērā iesaistītos 

daudzumus, to attiecību pret šā faktora 

kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā. 

 Saskaņā ar šo metodiku tieši 

eksportējošās valsts ražotājiem ir 

jāpierāda, ka neviens no ražošanas 

faktoriem nav nozīmīgi izkropļots. Ja 

eksportējošs ražotājs no valsts, kurā ir 

kāds no nozīmīgākajiem kropļojumiem, 

galīgi pierāda, ka viena vai vairāku 

atsevišķu tā ražošanas faktoru izmaksas 

nav izkropļotas, šie atsevišķie ražošanas 

izmaksu faktori būtu jāizmanto normālās 

vērtības noteikšanai, neskarot trešo 

valstu, Savienības vai starptautisku 

neizkropļotu cenu vai etalonu 

izmantošanu tiem atsevišķajiem ražošanas 

faktoriem, kuri ir nozīmīgi izkropļoti; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā kopumā vai ekonomikas 

nozarēs nav pareizi izmantot iekšzemes 

cenas un izmaksas eksportētājā valstī, 

normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz 

ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas 

atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus. 

Šim nolūkam var izmantot avotus, kas 

ietver neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, arī dalībvalstīs, ar 

nosacījumu, ka ir viegli pieejami attiecīgie 

dati. Saliktā normālā vērtība ietver 

neizkropļotas un samērīgas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu. 

 Nozīmīgi kropļojumi ekonomikā kopumā 

vai eksportētājas valsts ekonomikas 

nozarē automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu vai etalonu attiecībā uz 

katru ražošanas faktoru izmantošanu 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējoši ražotāji no valsts vai 

nozares, kurā ir nozīmīgi kropļojumi, 

galīgi pierāda, ka viena vai vairāku tā 

atsevišķu ražošanas faktoru izmaksas nav 

izkropļotas nozarē kopumā, šīs izmaksas 

izmanto normālās vērtības noteikšanai. 

 Tādēļ, to, vai eksportējošo ražotāju 

konkrēta faktora izmaksas ir vai nav 
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izkropļotas, novērtē, inter alia ņemot vērā 

iesaistītos daudzumus, to attiecību pret šā 

faktora kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā. 

 Lai Komisija varētu ievērot vispārējos 

procedūras termiņus un lai ņemtu vērā 

visu ieinteresēto pušu aizstāvības tiesības, 

Komisija nosaka termiņus pierādījumu 

iesniegšanai saistībā ar dažādajiem 

iepriekš aprakstītajiem elementiem. Jo 

īpaši Komisija var pieņemt papildu 

pierādījumus saistībā ar atsevišķiem 

ražošanas faktoriem tikai tad, ja Komisija 

tos spētu pienācīgi un atbilstīgi pārbaudīt 

un ja pārējo pušu rīcībā būtu pietiekams 

laiks piezīmju sniegšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

a) Ja tiek konstatēts, ka viena vai 

vairāku nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā kopumā vai tās nozarēs nav 

pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus attiecībā 

uz katru ražošanas faktoru. Šim nolūkam 

var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, arī Savienības 

valstīs, ar nosacījumu, ka ir viegli pieejami 

attiecīgie dati par izmaksām. Saliktā 

normālā vērtība ietver neizkropļotas un 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 
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vispārējās izmaksas un peļņu; vispārējās izmaksas un peļņu. 

 Viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi 

ekonomikā kopumā vai kādā 

eksportētājas valsts ekonomikas nozarē 

automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu vai etalonu izmantošanu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējoši ražotāji no valsts vai 

nozares, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, galīgi pierāda, ka viena vai 

vairāku tā atsevišķu ražošanas faktoru 

izmaksas nav izkropļotas nozarē kopumā, 

šīs izmaksas izmanto normālās vērtības 

noteikšanai. 

 Tādēļ, to, vai eksportējošo ražotāju 

konkrēta faktora izmaksas ir vai nav 

izkropļotas, novērtē, inter alia ņemot vērā 

iesaistītos daudzumus, to attiecību pret šā 

faktora kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā. 

 Lai Komisija varētu ievērot vispārējos 

procedūras termiņus un lai ņemtu vērā 

visu ieinteresēto pušu aizstāvības tiesības, 

Komisija nosaka termiņus pierādījumu 

iesniegšanai saistībā ar dažādajiem 

iepriekš aprakstītajiem elementiem. Jo 

īpaši Komisija var pieņemt papildu 

pierādījumus saistībā ar atsevišķiem 

ražošanas faktoriem tikai tad, ja Komisija 

tos spētu pienācīgi un atbilstīgi pārbaudīt 

un ja pārējo pušu rīcībā būtu pietiekams 

laiks piezīmju sniegšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka viena vai vairāku nozīmīgu 

kropļojumu dēļ ekonomikā kopumā vai tās 

nozarēs nav pareizi izmantot iekšzemes 

cenas un izmaksas eksportētājā valstī, 

normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz 

ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas 

atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī. Attiecīgu 

reprezentatīvo valsti izvēlas pieņemamā 

veidā, pievēršot īpašu uzmanību jebkādai 

ticamai informācijai, kas ir pieejama 

izvēles izdarīšanas laikā. Izvēlētajā valstī 

ir arī pietiekami augsts sociālo un vides 

standartu līmenis, kur pietiekami augstu 

līmeni nosaka, pamatojoties uz to, vai 

trešā valsts ir jebkurā laikā ratificējusi 

MEA un to protokolus, kurus parakstījusi 

Savienība, kā arī SDO konvencijas, kas 

uzskaitītas I pielikumā. Saliktā normālā 

vērtība ietver samērīgas administratīvās, 

pārdošanas un vispārējās izmaksas un 

peļņu. 

 Viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi 

ekonomikā kopumā vai kādā 

eksportētājas valsts ekonomikas nozarē 

automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu vai etalonu izmantošanu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējošs ražotājs no valsts, kurā ir 

viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi, 

galīgi pierāda, ka tā viena vai vairāku 

atsevišķu ražošanas faktoru izmaksas nav 

izkropļotas, šīs izmaksas izmanto 

normālās vērtībai noteikšanai. 

 To, ar kādu paļāvību var uzskatīt, ka 

konkrēta faktora izmaksas un cenas nav 
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izkropļotas, novērtē, inter alia ņemot vērā 

iesaistītos daudzumus, to attiecību pret šā 

faktora kopējām izmaksām un faktisko 

izmantojumu ražošanā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

eksportētājā valstī nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas eksportētājā 

valstī, normālo vērtību nosaka, 

pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas 

izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas 

cenas vai etalonus. Šim nolūkam Komisija 

var izmantot avotus, kas ietver: 

 – atbilstošas ražošanas un pārdošanas 

izmaksas attiecīgā reprezentatīvā valstī ar 

līdzīgu ekonomikas attīstības līmeni, kāds 

ir eksportētājā valstī; ja ražošanas 

izmaksām izmanto uzņēmumu līmeņa 

datus, būtu jāizvēlas uzņēmums, kura 

eksports liecina, ka uzņēmums bija 

konkurētspējīgs pasaules tirgū laikā, kad 

attiecīgais izstrādājums tika ražots, 

 vai, ja šādi dati nav piemēroti: 
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 – neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. 

 Ja Komisija konstatē, ka konkrēti 

iekšzemes dati nav izkropļoti, jo īpaši ja 

eksportētāji un ražotāji šajā nolūkā 

iesniedz pietiekamu informāciju, arī 

saistībā ar c) apakšpunkta noteikumiem 

par ieinteresētajām pusēm, Komisija šos 

datus izmanto. Saliktā normālā vērtība 

ietver samērīgas administratīvās, 

pārdošanas un vispārējās izmaksas un 

peļņu; 

Or. en 

Pamatojums 

Izmantojot uzņēmumu līmeņa datus normālās vērtības noteikšanai, ir pareizi izmantot 

attiecīgās nozares konkurētspējīgu uzņēmumu. Iekšzemes datus ir pareizi izmantot, ja šādus 

datus var atzīt par neizkropļotiem. 

 

Grozījums Nr.  51 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

a) Ja tiek konstatēts, ka viena vai 

vairāku nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā kopumā vai kādā tās nozarē 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 
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izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

izmaksas vai etalonus attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru, vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, arī Savienības 

valstīs. Saliktā normālā vērtība ietver 

neizkropļotas un samērīgas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu. 

 Viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi 

ekonomikā kopumā vai konkrētā 

eksportētājas valsts ekonomikas nozarē 

automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai Savienības 

cenu, izmaksu un etalonu izmantošanu 

attiecībā uz katru ražošanas faktoru 

normālās vērtības noteikšanai. 

 Ja eksportējoši ražotāji no valsts vai 

nozares, kurā ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, skaidri pierāda, ka to nozari 

kopumā ne tieši, ne netieši neietekmē 

neviens no nozīmīgajiem kropļojumiem, 

to izmaksas izmanto normālās vērtības 

noteikšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī kādā 

ekonomikas nozarē vai visā ekonomikā, 

normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz 

ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas 

atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus. 
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neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

Šim nolūkam var izmantot avotus, kas 

ietver neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā ražojošā valstī, kurā cenas 

un ražošanas izmaksas, uz kurām attiecas 

izmeklēšana, rodas, tirgus spēkiem brīvi 

mijiedarbojoties, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu. Pretējā 

gadījumā, kad dati nav pieejami vai nav 

ticami vai kad eksportētājs pats vai 

eksportētājas valsts iestādes kavē 

izmeklēšanu, šādi aprēķinātā normālā 

vērtība paredz samērīgu summu kā 

papildu rezervi, ko izmanto soda 

apmaksai; 

Or. fr 

Pamatojums 

Līdzīgas ekonomiskās attīstības jēdziens realitātē nenodrošina ticamu salīdzinājumu attiecībā 

uz ekonomikas struktūru, jo, piemēram, bagātības netiek pārdalītas. Saskaņā ar Pasaules 

bankas klasifikāciju Ķīna tādā gadījumā būtu salīdzināma ar Ekvadoru un Peru. 

 

Grozījums Nr.  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

eksportētājā valstī nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam Komisija var izmantot avotus, kas 
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neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

ietver atbilstošas ražošanas un pārdošanas 

izmaksas attiecīgā reprezentatīvā valstī ar 

līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni, kāds 

ir eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām, vai, ja Komisija to uzskata par 

atbilstīgu — neizkropļotas starptautiskās 

cenas, izmaksas vai etalonus. Ja Komisija 

konstatē, ka konkrētas iekšzemes 

izmaksas nav izkropļotas, jo īpaši ja 

eksportētāji un ražotāji to galīgi pierāda, 

arī saistībā ar c) apakšpunkta 

noteikumiem par ieinteresētajām pusēm, 

Komisija šīs izmaksas izmanto. Saliktā 

normālā vērtība ietver samērīgas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

a) Ja tiek konstatēts, ka nozīmīgu 

kropļojumu dēļ ekonomikā kopumā vai 

ekonomikas nozarēs nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas eksportētājā 

valstī, normālo vērtību nosaka, 

pamatojoties uz cenu vai pamatojoties uz 

ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas 

atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus. 

Šim nolūkam var izmantot avotus, kas 

ietver neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar pietiekamu sociālo 

un vides standartu līmeni, ar nosacījumu, 

ka ir viegli pieejami attiecīgie dati, tostarp 

attiecīgos gadījumos par Savienības 

ražošanas un pārdošanas izmaksām. Tiek 
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samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 
ņemtas vērā netiešās vides izmaksas, 

piemēram, CO2 emisijas, un tās aprēķina 

kā tā paša daudzuma kopējo izmaksu 

rādītāju Savienībā. Ja eksportētāja valsts 

nesadarbojas, piemēro maksimālās 

izmaksas. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Paul Rübig 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam Komisija var izmantot avotus, kas 

ietver neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Ja Komisija konstatē, ka 

konkrētas iekšzemes izmaksas nav 

izkropļotas, jo īpaši ja eksportētāji un 

ražotāji to galīgi pierāda, arī saistībā ar 

c) apakšpunkta noteikumiem par 

ieinteresētajām pusēm, Komisija šīs 

izmaksas izmanto. Saliktā normālā vērtība 

ietver samērīgas administratīvās, 

pārdošanas un vispārējās izmaksas un 

peļņu; 
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Or. en 

Pamatojums 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti būtu galvenokārt jānosaka kā valsti ar līdzīgu ekonomiskās 

attīstības līmeni, kāds ir eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir viegli pieejami attiecīgie 

dati. Ja tie nav pieejami, attiecīgā reprezentatīvā valsts būtu jāizvēlas. 

Attiecībā uz atbilstību PTO eksportētājiem vajadzētu dot iespēju pierādīt, ka to iekšzemes 

izmaksas nav izkropļotas; tādā gadījumā Komisijai ir jāizmanto šīs iekšzemes izmaksas 

normālās vērtības noteikšanai. 

 

Grozījums Nr.  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja tiek konstatēts, ka viena vai 

vairāku nozīmīgu kropļojumu dēļ 

ekonomikā kopumā vai kādā tās nozarē 

vai nozarēs nav pareizi izmantot iekšzemes 

cenas un izmaksas eksportētājā valstī, 

normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz 

ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas 

atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus. 

Šim nolūkam var izmantot avotus, kas 

ietver neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī. Saliktā normālā 

vērtība ietver neizkropļotas un samērīgas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 
izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 
izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas 

attiecīgā reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja eksportētāja valsts īsteno tirgus 

ekonomiku kropļojošu praksi, kas var 

izraisīt nozīmīgus cenu un iekšzemes 

ražošanas izmaksu, tostarp arī attiecībā uz 

izejvielu, enerģijas izmaksu, kropļojumus, 

normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz 

cenām, izmaksām vai neizkropļotiem 

starptautiskiem etaloniem, vai atbilstošām 

ražošanas un pārdošanas izmaksām 

attiecīgā reprezentatīvā valstī, tostarp 

Eiropas Savienībā, ar nosacījumu, ka dati 

par attiecīgajām izmaksām ir viegli 

pieejami. Netiešās vides izmaksas, 

piemēram, oglekļa emisijas, ir jāņem vērā 

un jāaprēķina kā daļa no kopējām 

izmaksām saistībā ar vienu un to pašu 

summu Eiropā; gadījumā, ja nav 

sadarbības ar eksportētāju valsti, piemēro 

maksimālās izmaksas. Saliktā normālā 

vērtība ietver samērīgas un neizkropļotas 

administratīvās, pārdošanas un vispārējās 

izmaksas un peļņu; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  58 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

a) Ja tiek konstatēts, ka nozīmīgu 

kropļojumu dēļ nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas eksportētājā 

valstī, normālo vērtību nosaka, 
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izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

pamatojoties uz ražošanas, tostarp 

darbaspēka, vides saistību ievērošanas un 

nodokļu izmaksām, kā arī pārdošanas 

izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas 

cenas vai etalonus. Šim nolūkam var 

izmantot avotus, kas ietver neizkropļotas 

starptautiskās cenas, izmaksas, etalonus vai 

atbilstošas ražošanas un pārdošanas 

izmaksas attiecīgā reprezentatīvā valstī ar 

līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni, kāds 

ir eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī visā 

ekonomikā vai kādā tās nozarē, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  60 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi, kas saistīti ar 

attiecīgo izstrādājumu a) apakšpunkta 

nozīmē, ir inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu, enerģijas vai citu 

ražošanas faktoru izmaksas, nav noteiktas 

brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, jāņem vērā inter alia 

šādu faktoru iespējamā ietekme: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes, faktiski vai 

juridiski kaitējot pareizai korporatīvajai 

pārvaldībai; valsts ir pārstāvēta 

uzņēmumos un tādējādi var iejaukties 

jautājumos par cenām vai izmaksām; 

diskriminējoša sabiedriskā politika vai 

pasākumi, kuros priekšroka tiek dota 

iekšzemes piegādātājiem vai kuri kaut kā 

citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus, 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

pārredzamu un efektīvu darbību, un 

maksātnespējas regulējuma trūkumu, kas 

kavē tiesību aktu piemērošanu īpašuma 

jomā, starptautisko grāmatvedības 

standartu neievērošanu vai 

neizmantošanu, valūtas maiņu, kas 

nenotiek pēc tirgus likmēm, algu līmeni, 

kas netiek noteikts brīvās sarunās starp 

darba ņēmējiem un darba devējiem, 

pārredzama tiesību mehānisma trūkumu, 

tādējādi radot diskrimināciju pret 

kopuzņēmumiem un citām ārzemju 

investīcijām, eksportētājas valsts 



 

AM\1127399LV.docx 65/134 PE604.811v02-00 

 LV 

starptautisko un daudzpusējo saistību 

neievērošanu sociālo, vides un fiskālo 

standartu jomā, piekļuvi finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus, un jebkuri citi apstākļi, 

kurus Komisija atzīst par lietderīgiem, 

novērtējot būtisku kropļojumu esamību. 

 Būtisku kropļojumu esamība visā 

eksportētājas valsts ekonomikā vai tās 

ekonomikas nozarē automātiski izraisa to, 

ka, aprēķinot normālo vērtību, tiek 

izmantotas neizkropļotas starptautiskās, 

trešo valstu vai ES cenas, izmaksas vai 

etaloni attiecībā uz katru ražošanas 

faktoru. 

 Ja ražotājs, kas eksportē no valsts un 

neievēro šos nosacījumus, spēj 

nepārprotami pierādīt, ka izmaksas, ko 

rada viens vai vairāki atsevišķie ražošanas 

faktori, nav izkropļotas, šīs izmaksas 

izmanto, aprēķinot normālo vērtību; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  61 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē 

inter alia, ja paziņotās pārdošanas cenas 

vai izmaksas, arī izejvielu un enerģijas 

pārdošanas cenas un izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Apsverot, 

vai ir nozīmīgi kropļojumi, jāņem vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamā ietekme: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 
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pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus, 

jaudas pārpalikumu, kas rada 

pārprodukciju, valūtas maiņas kursa 

manipulēšanas politiku, kas izraisa 

nacionālās valūtas pārāk zemu 

novērtējumu, eksportētājas valsts 

starptautisko saistību neievērošanu vides, 

sociālajā vai fiskālajā jomā, kas izraisa 

konkurences kropļojumus, 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

pārredzamu un efektīvu darbību, un 

maksātnespējas regulējuma neesamību, 

kas kavē tiesību aktu piemērošanu 

īpašuma jomā, algu līmeni, kas netiek 

noteikts brīvās sarunās starp darba 

ņēmējiem un darba devējiem, pārredzama 

tiesību mehānisma trūkumu, tādējādi 

radot diskrimināciju pret 

kopuzņēmumiem un citiem ārzemju 

ieguldījumiem, un piekļuvi finansējumam, 

ko piešķir iestādes, kuras īsteno 

sabiedriskās politikas mērķus, un jebkuri 

citi apstākļi, kurus Komisija atzīst par 

lietderīgiem, novērtējot būtisku 

kropļojumu esamību. 

 Būtisku kropļojumu esamība visā 

eksportētājas valsts ekonomikā vai vienā 

vai vairākās tās ekonomikas nozarēs 

automātiski izraisa to, ka, aprēķinot 

normālo vērtību, tiek izmantotas 

neizkropļotas starptautiskās, trešo valstu 

vai ES cenas, izmaksas vai 

standartlielumi attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru. 

 Ja ražotājs, kas eksportē no valsts un ko 

apsūdz, ka viņš neievēro šos nosacījumus, 

spēj nepārprotami pierādīt, ka izmaksas, 

ko rada viens vai vairāki atsevišķie 

ražošanas faktori, nav izkropļotas, šīs 

izmaksas izmanto, aprēķinot normālo 

vērtību; 
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Or. fr 

Pamatojums 

Jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, rūpnieciskās jaudas pārpalikums, kas rada būtisku 

ietekmi uz piegādēm pasaules tirgū un tādēļ arī uz cenu, bet manipulācijas ar naudas kursu 

ļauj pārdot eksportam par cenu, kas tiek pārāk zemu novērtēta. Turklāt Parlamenta uzdevums 

ir nodrošināt iespēju pieprasīt ziņojuma izstrādi vai tā atjaunināšanu, ja tas jau ir izstrādāts, 

tieši neiejaucoties procesā un neizstrādājot tiesību aktu, kuru var apstrīdēt PTO. 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, inter 

alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 

b) var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās vai jaudas pārpalikums1b. 

Apsverot, vai ir nozīmīgi kropļojumi, ņem 

vērā inter alia šādu faktoru iespējamo 

ietekmi: valdības tiešu vai netiešu ietekmi 

(piemēram, saistībā ar publiskām 

struktūrām) uz resursu sadalījumu un 

uzņēmumu lēmumiem, piemēram, 

izmantojot valsts noteiktas cenas vai 

diskriminējošus nodokļu, tirdzniecības vai 

valūtas režīmus; valsts izraisītus 

kropļojumus ar privatizāciju saistītu 

uzņēmumu darbībā un ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēmas 

izmantošanu; nav pārredzamu un 

nediskriminējošu uzņēmējdarbības 

tiesību, kas nodrošinātu atbilstīgu 

korporatīvo pārvaldību (starptautisko 

grāmatvedības standartu piemērošana, 

akcionāru aizsardzība, pareizas 
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informācijas par uzņēmumiem publiska 

pieejamība); nav pārredzama un efektīva 

tiesību aktu kopuma, un tas neļauj ievērot 

īpašumtiesības un darboties 

funkcionējošam bankrota režīmam; nav 

patiesas finanšu nozares, kas darbotos 

neatkarīgi no valsts un kas juridiski un 

faktiski būtu pakļauts pietiekamiem 

garantijas noteikumiem un atbilstīgai 

uzraudzībai; algu likmes nav noteiktas 

brīvās pārrunās starp darba ņēmējiem un 

vadību; nav pārredzama tiesību aktu 

kopuma, kas diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas, un piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; nav ratificētas un pareizi 

īstenotas Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) pamata konvencijas 

un daudzpusējie vides nolīgumi (MEA), 

ko parakstījusi Savienība; neatbilstība 

attiecīgajiem ESAO ieteikumiem nodokļu 

jomā (piemēram, BEPS iniciatīvai); un 

jebkādi citi apstākļi, ko Komisija uzskata 

par atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi. Informatīvos 

nolūkos pielikumā ir sniegts sīki izklāstīts 

piemēru saraksts ar nozīmīgiem 

kropļojumiem, kas atklāti iepriekšējās 

antidempinga lietās. Pēc katras lietas šo 

sarakstu atjaunina; 

 _________________ 

 1b Jaudas pārpalikums ir tad, ja 

tirdzniecības pārpalikums kļūst 

strukturāls bez salīdzinošām 

priekšrocībām valstī, ja iekšzemes cenas 

un izmaksas ir zemākas nekā cenas 

pasaules tirgū vai ja tiek veiktas 

investīcijas jaunā ražošanas jaudā 

neatbilstoši aizvien lielākajam 

tirdzniecības pārpalikumam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, inter 

alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās. Apsverot, vai ir nozīmīgi 

kropļojumi, ņem vērā inter alia, vai: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

ir valdības liela tieša vai netieša ietekme 

(piemēram, saistībā ar publiskām 

struktūrām) uz resursu sadalījumu un 

uzņēmumu lēmumiem, piemēram, 

izmantojot valsts noteiktas cenas vai 

diskriminējošus nodokļu, tirdzniecības vai 

valūtas režīmus; ir valsts izraisīti 

kropļojumi ar privatizāciju saistītu 

uzņēmumu darbībā un ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēmas 

izmantošana; trūkst vai ir nepietiekami 

pārredzamas un nediskriminējošas 

uzņēmējdarbības tiesības, kas nodrošinātu 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību 

(starptautisko grāmatvedības standartu 

piemērošana, akcionāru aizsardzība, 

pareizas informācijas par uzņēmumiem 

publiska pieejamība); trūkst vai ir 

nepietiekami īstenots saskaņots, efektīvs 

un pārredzams tiesību aktu kopums, un 

tas neļauj ievērot īpašumtiesības un 

darboties funkcionējošam bankrota 

režīmam; trūkst patiesas finanšu nozares, 
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kas darbotos neatkarīgi no valsts un kas 

juridiski un faktiski būtu pakļauts 

pietiekamiem garantijas noteikumiem un 

atbilstīgai uzraudzībai; un vai ir jebkādi 

citi apstākļi, ko Komisija uzskata par 

atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē citi faktori, 

piemēram, valdības iejaukšanās, monopols 

vai oligopols un citi spēki, radot īpašu 

tirgus situāciju, kas neļauj pienācīgi 

salīdzināt eksporta cenas ar iekšzemes 

cenām un izmaksām. Novērtējot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību tieši 

vai netieši atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir tieši 

vai netieši pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām, izmaksām vai citiem uzņēmumu 

komerciāliem lēmumiem; ir 

diskriminējoša sabiedriskā politika vai 

pasākumi, kuros priekšroka tiek dota 

vienam vai vairākiem iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 
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ietekmē brīvā tirgus spēkus; piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus, 

tostarp ar nozaru subsīdijām; izejvielu vai 

ražošanas tirgus faktoros ir monopols vai 

oligopols; un vai ir citi apstākļi, ko 

Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu un citu ražošanas faktoru 

izmaksas, nav noteiktas brīvā tirgus spēku 

ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās. Apsverot, vai ir nozīmīgi 

kropļojumi, ņem vērā inter alia, vai: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes, 

de facto un de jure atsakoties no 

pienācīgas korporatīvās pārvaldības; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; ir diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

trūkst pārredzamu un efektīvi 

funkcionējošu uzņēmējdarbības tiesību un 

bankrota režīma, tādēļ nav iespējams 

īstenot īpašumtiesības; algu likmes nav 

noteiktas brīvās pārrunās starp darba 

ņēmējiem un vadību: trūkst pārredzama 
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tiesību aktu kopuma, kas diskriminējoši 

ietekmē kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas; piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; vai jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, var ņemt vērā, inter alia, šādu 

kritēriju iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; 

b) apsverot eksportētājas valsts 

faktisko rīcību a) apakšpunkta nozīmē, 

jāņem vērā šādi kritēriji: liela valdības 

ietekme — tieša vai netieša (piemēram, 

saistībā ar publiskām struktūrām) — uz 

resursu sadalījumu un uzņēmumu 

lēmumiem, piemēram, izmantojot valsts 

noteiktas cenas vai diskriminējošus 

nodokļu, tirdzniecības vai valūtas 

režīmus; valsts izraisīti kropļojumi ar 

privatizāciju saistītu uzņēmumu darbībā 

un netiek izmantota ārpustirgus 

tirdzniecības vai kompensēšanas sistēma 

(piemēram, komerctirdzniecība); nav 

pārredzamas un nediskriminējošas 

uzņēmējdarbības tiesības, kas nodrošina 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību 

(starptautisko grāmatvedības standartu 

piemērošana, akcionāru aizsardzība, 

pareizas informācijas par uzņēmumiem 

publiska pieejamība); nav saskaņoti, 

efektīvi un pārredzami tiesību aktu 

kopumi, kas nodrošina īpašumtiesību 

ievērošanu un funkcionējoša bankrota 

režīma darbību; nav patiesas finanšu 

nozares, kas darbojas neatkarīgi no valsts 

un kas juridiski un faktiski ir pakļauta 
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pietiekamiem garantijas noteikumiem un 

atbilstīgai uzraudzībai; konkrētā nozarē 

valsts kontrolē ir vairāk nekā 40 % tirgus 

daļas pasaules līmenī, radot dominējoša 

stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas 

iespējas; neatbilstība starptautiskajiem un 

Eiropas standartiem sociālajā, fiskālajā 

un vides jomā; un jebkurš cits kritērijs vai 

pierādījums, ko Komisija uzskata par 

piemērotu, lai novērtētu nozīmīgu 

kropļojumu esamību; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 

b) attiecīgā izstrādājuma nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē ir 

kropļojumi, kas rodas, ja viena vai 

vairāku ražošanas faktoru paziņotās cenas 

vai izmaksas nav noteiktas brīvā tirgus 

spēku ietekmē, jo tās ietekmē valdības 

iejaukšanās vai tās ir ievērojami zemas 

tādēļ, ka netiek ievēroti starptautiskie 

sociālie un vides pamatstandarti. 

Apsverot, vai ir nozīmīgi kropļojumi, ņem 

vērā inter alia šādu faktoru iespējamo 

ietekmi: valsts izraisītus kropļojumus ar 

privatizāciju saistītu uzņēmumu darbībā 

un ārpustirgus tirdzniecības vai 

kompensēšanas sistēmas izmantošanu; 

nav pārredzamu un nediskriminējošu 

uzņēmējdarbības tiesību, kas nodrošinātu 

atbilstīgu korporatīvo pārvaldību; nav 

pārredzama un efektīva tiesību aktu 

kopuma, un tas neļauj ievērot 

īpašumtiesības un darboties 

funkcionējošam bankrota režīmam; nav 
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patiesas finanšu nozares, kas darbotos 

neatkarīgi no valsts un kas juridiski un 

faktiski būtu pakļauta pietiekamiem 

garantijas noteikumiem un atbilstīgai 

uzraudzībai; algu likmes nav noteiktas 

brīvās pārrunās starp darba ņēmējiem un 

vadību; nav īstenoti MEA, ko jebkādā 

brīdī ir parakstījusi Savienība, un SDO 

konvencijas, kuras uzskaitītas 

I pielikumā; un jebkādi citi apstākļi, ko 

Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, inter 

alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē plaša valdības iejaukšanās. 

Novērtējot, vai ir nozīmīgi kropļojumi, var 

ņemt vērā inter alia, vai: attiecīgajā tirgū 

lielā mērā darbojas uzņēmumi, par kuru 

veikto darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes, de facto un 

de jure atsakoties no pienācīgas 

korporatīvās pārvaldības; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

trūkst pārredzamu un efektīvi 

funkcionējošu uzņēmējdarbības tiesību; 

trūkst pārredzama tiesību aktu kopuma, 
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kas diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas; piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus; vai jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai ir nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 1036/2016 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; Komisija izstrādā informatīvu 

sarakstu ar kritērijiem, apstākļiem un 

piemēriem, kas palīdzēs izdarīt 

novērtējumus un sniegt pamatojumus 

gadījumos, kad piemēro ar tirgu nesaistītu 

metodiku; 
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Or. en 

Pamatojums 

Publiska informatīva saraksta nodrošināšana palīdzēs visām ieinteresētajām pusēm izprast 

tādu „nozīmīgu kropļojumu” būtību un raksturu, kurus rada valsts iejaukšanās 

eksportētāja/ražotāja darbībās. Šāds „atklāts” un regulāri atjaunināts saraksts ļaus nemitīgi 

uzturēt aktualizētu izpratni, jo īpaši ja to publicēs Komisijas standarta gada ziņojumā 

Parlamentam. Šāda pieeja, kas paredz saraksta sagatavošanu, ir vispusīgāka nekā pieeja, 

kura nosaka galveno piemēru uzskaitīšanu, kā pašreiz plānots EK priekšlikumā. 

 

Grozījums Nr.  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

tādu divpusējo vides nolīgumu 

nepiemērošana, ko ir parakstījusi 

Savienība; Starptautiskās Darba 

organizācijas pamata konvenciju 

nepiemērošana; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) uzskata, ka nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir inter alia, ja 

paziņotās cenas vai izmaksas un citi 

ražošanas faktori nav noteikti brīvā tirgus 

spēku ietekmē, jo tos ietekmē valdības 

iejaukšanās. Apsverot, vai ir nozīmīgi 

kropļojumi, ņem vērā inter alia šādu 

faktoru iespējamo ietekmi: attiecīgajā tirgū 

lielā mērā darbojas uzņēmumi, par kuru 

veikto darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus vai kuras citādi nedarbojas 

autonomi no valsts; un jebkādi citi 

apstākļi, ko Komisija uzskata par 

atbilstošiem, lai novērtētu to, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 
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Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) uzskata, ka nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir inter alia, ja 

paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu 

un citu ražošanas faktoru izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Apsverot, 

vai ir nozīmīgi kropļojumi, ņem vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos vai citos 

apstākļos un tādējādi var iejaukties 

jautājumos par cenām vai izmaksām, 

tostarp par resursu sadali un uzņēmumu 

pieņemtajiem lēmumiem; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, kuri 

lielā mērā skar godīgu konkurenci 
inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī nodokļu un primāro un sekundāro 
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valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 

izejvielu un darbaspēka, kā arī vides 

saistību ievērošanas izmaksas ietekmē 

valdības iejaukšanās, lai panāktu 

negodīgus vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus. Apsverot, vai ir nozīmīgi 

kropļojumi, var ņemt vērā inter alia šādu 

faktoru iespējamo ietekmi: attiecīgajā tirgū 

lielā mērā darbojas uzņēmumi, par kuru 

veikto darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts 

iejaukšanās jautājumos par cenām vai 

izmaksām; 

Or. en 

Pamatojums 

Vajadzīgs grozījums, lai gūtu pilnīgu un vispusīgu priekšstatu par šo situāciju. 

 

Grozījums Nr.  74 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē plaša valdības iejaukšanās. 

Novērtējot, vai ir nozīmīgi kropļojumi, var 

ņemt vērā inter alia, vai: attiecīgajā tirgū 

lielā mērā darbojas uzņēmumi, par kuru 

veikto darbību atbild, sniedz norādes un to 

kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 
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var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un vai ir piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Paul Rübig 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās būtiski ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, ņem vērā inter alia 

šādu faktoru iespējamo ietekmi: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

Or. en 
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Pamatojums 

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”. 

 

Grozījums Nr.  76 

Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās būtiski ietekmē 

valdības iejaukšanās. Novērtējot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru faktisko ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

Or. en 
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Pamatojums 

Nozīmīgi kropļojumi ir stingri jānosaka. 

 

Grozījums Nr.  77 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, inter 

alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir kropļojumi, kas 

rodas, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī 

izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 
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2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, 

inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Apsverot, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un 

tādējādi var iejaukties jautājumos par 

cenām vai izmaksām; diskriminējoša 

sabiedriskā politika vai pasākumi, kuros 

priekšroka tiek dota iekšzemes 

piegādātājiem vai kuri kaut kā citādi 

ietekmē brīvā tirgus spēkus; un piekļuve 

finansējumam, ko piešķir iestādes, kuras 

īsteno sabiedriskās politikas mērķus; 

b) var uzskatīt, ka attiecībā uz 

attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi 

kropļojumi a) apakšpunkta nozīmē, kuri 

savā ziņā skar godīgu konkurenci 
inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, 

arī nodokļu un primāro un sekundāro 

izejvielu un darbaspēka, kā arī vides 

saistību ievērošanas izmaksas, ietekmē 

valdības iejaukšanās, lai iegūtu negodīgas 

konkurences priekšrocības. Apsverot, vai 

ir nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā 

inter alia šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts iejaukšanās jautājumos par cenām 

vai izmaksām, lai negodīgi iegūtu 

konkurences priekšrocības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) nosakot, cik nozīmīgi ir 

a) apakšpunktā norādītie kropļojumi, 

Komisija inter alia ņem vērā šādu 

izkropļotu cenu un izmaksu daļu attiecīgā 

izstrādājuma kopējās ražošanas izmaksās 

un priekšrocības, ko tās nodrošina 

attiecīgā izstrādājuma eksportētājiem, 

salīdzinot ar neizkropļotām cenām un 
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izmaksām; 

Or. en 

Pamatojums 

To, cik nozīmīgi ir kropļojumi, analizē, atsaucoties uz attiecīgā izstrādājuma ražošanas 

izmaksām, nevis eksportējošo ekonomiku kā tādu. 

 

Grozījums Nr.  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un pieņemts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojumā būtu jāietver gan 

nozarei/uzņēmumam raksturīgi 

kropļojumi, gan 

makrokropļojumi/sistēmiski kropļojumi; 

sistēmiski kropļojumi ir īpaši svarīgi 

nozarēs, kurās lielu daļu veido MVU. 

Ziņojuma izstrādes procesā apspriežas ar 

Savienības ražošanas nozari. Šāds 

ziņojums un pierādījumi, uz kuriem tas ir 

balstīts, tiek pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ja šāda ziņojuma nav, 

Komisija izmanto visu pieejamo 

informāciju vai datus, lai noteiktu, vai ir 

viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi, un 

izmanto a) apakšpunktā minēto metodiku, 

ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. 

 Uzsākot izmeklēšanu saistībā ar importu 

no valsts vai nozares, par kuru Komisijai 

ir pamatotas norādes par nozīmīgu 
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kropļojumu iespējamu klātbūtni, Komisija 

provizoriski nosaka nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni šajā valstī vai nozarē un informē 

izmeklēšanas puses. Izdarītajos galīgajos 

secinājumos par nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni valstī vai nozarē ņem vērā visus 

attiecīgās lietas materiālos iekļautos 

pierādījumus, un Komisija šādus 

secinājumus pieņem ne vēlāk kā 45 dienu 

laikā pēc izmeklēšanas uzsākšanas. 

Ieinteresētajām pusēm dod 10 dienas 

piezīmju izteikšanai par šiem 

secinājumiem. Visi secinājumi par 

nozīmīgu kropļojumu klātbūtni kādā 

noteiktā valstī vai nozarē paliek spēkā tik 

ilgi, kamēr pietiekami pierādījumi nav 

galīgi pierādījuši, ka šo valsti vai nozari 

vairs neietekmē nozīmīgi kropļojumi, un 

kamēr tie netiek atsaukti. 

 Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlaments uzrauga ziņojuma izstrādes 

procesu. Komisija atjaunina ziņojumu pēc 

Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas, ja mainījušies apstākļi 

konkrētā valstī vai nozarē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

c) pēc savas iniciatīvas vai pēc 

Eiropas Parlamenta, dalībvalsts vai 

Savienības ražošanas nozares (tostarp 

arodbiedrību un MVU) pieprasījuma 
Komisijas dienesti izstrādā ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
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tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī (attālinoties no 

horizontāliem valsts kropļojumiem un tad 

pievēršoties ražošanas faktoriem un 

nozares kropļojumiem) vai nozarē. 

 Attiecībā uz valstīm, par kurām uzsākts 

būtisks skaits antidempinga lietu, 

ziņojums tiek pabeigts trīs mēnešus pirms 

šīs regulas stāšanās spēkā un pieņemts 

piecpadsmit dienas pēc tās stāšanās spēkā. 

Ziņojuma izstrādes laikā apspriežas ar 

Savienības ražošanas nozari, tostarp 

arodbiedrībām un MVU. Izstrādājot 

ziņojumu, Komisija sadarbojas ar 

Savienības lielākajiem tirdzniecības 

partneriem. 

 Šāds ziņojums un pierādījumi, uz kuriem 

tas ir balstīts, var tikt pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus. 

 Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlaments uzrauga ziņojuma izstrādes 

procesu. Pēc Eiropas Parlamenta, 

dalībvalsts vai Savienības ražošanas 

nozares, tostarp arodbiedrību un MVU, 

pieprasījuma vai pēc Komisijas pašas 

iniciatīvas apstākļu izmaiņu gadījumā 

konkrētā valstī vai nozarē Komisija 

pieņem īpašu ziņojumu vai atjaunina 

pašreizējo ziņojumu. Jebkurā gadījumā 

Komisija ziņojumu pārskata ik pēc 

divarpus gadiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  82 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā vai 

atjaunina sīki izstrādātu un pilnīgu 
ziņojumu, kurā aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar b) apakšpunktā 

minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē. Attiecībā uz valstīm un nozarēm, 

kurās ir liels skaits antidempinga lietu, 

minētais ziņojums jāpabeidz un jāpieņem 

pirms šīs regulas stāšanās spēkā. 

Izstrādājot ziņojumu, jāapspriežas ar 

Savienības ražošanas nozares 

pārstāvjiem; šādu ziņojumu izstrādē ņem 

vērā MVU ekonomiskās un komerciālās 

īpatnības, kā arī nozares, kurās darbojas 

MVU. Šāds ziņojums un pierādījumi, uz 

kuriem tas ir balstīts, var tikt pievienots 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Ieinteresētajām 

pusēm ir pietiekama iespēja papildināt, 

izteikt piezīmes un paļauties uz ziņojumu 

un pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus; un tām var 

atļaut nosūtīt informāciju, kas pierāda, ka 

ir būtisks kropļojums. Īpaša uzmanība un 

atbalsts šādas izmeklēšanas laikā 

jānodrošina MVU. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus. 

Eiropas Parlaments veic uzraudzību pār 

šā ziņojuma izstrādi. Pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma vai Komisijas 

iniciatīvas, ja izmainās situācija kādā 

konkrētā valstī vai nozarē, Komisijai 

jākoriģē vai jāatjaunina attiecīgais 

ziņojums. Jebkurā gadījumā Eiropas 

Komisijai jāatjaunina šis ziņojums katru 
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otro gadu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un pieņemts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojuma izstrādes procesā 

apspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari. Šāds ziņojums un pierādījumi, uz 

kuriem tas ir balstīts, tiek pievienots 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Ja šāda 

ziņojuma nav, Komisija izmanto visu 

pieejamo informāciju vai datus, lai 

noteiktu, vai ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, un izmanto a) apakšpunktā 

minēto metodiku, ja ir izpildīti attiecīgie 

nosacījumi. 

 Izdarītajos secinājumos par nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni valstī vai nozarē 

ņem vērā visus attiecīgās lietas materiālos 

iekļautos pierādījumus, un Komisija šādus 

secinājumus galīgi pieņem ne vēlāk kā 

trīs mēnešu laikā pēc izmeklēšanas 

uzsākšanas. Ieinteresētajām pusēm dod 

10 dienas piezīmju izteikšanai par šiem 

secinājumiem. 

 Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlaments uzrauga ziņojuma izstrādes 

procesu. Komisija atjaunina ziņojumu pēc 
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Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas, ja mainījušies apstākļi 

konkrētā valstī vai nozarē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti izstrādā ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām ir būtisks skaits 

antidempinga izmeklēšanu, ziņojums tiek 

pabeigts un pieņemts pirms šīs regulas 

stāšanās spēkā. Ziņojuma izstrādes laikā 

apspriežas ar visām ieinteresētajām 

pusēm, tostarp Savienības ražošanas 

nozari un visiem ārvalstu eksportētājiem 

no eksportējošās valsts, kā arī ar šīs valsts 

valdību. Šāds ziņojums un pierādījumi, uz 

kuriem tas ir balstīts, var tikt pievienots 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Ieinteresētajām 

pusēm ir pietiekama iespēja papildināt, 

izteikt piezīmes un paļauties uz ziņojumu 

un pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Ziņojums nav 

saistošs un izdarītajos secinājumos ņem 

vērā visus attiecīgās lietas materiālos 

iekļautos pierādījumus. 

 Komisija atjaunina ziņojumu pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma vai tad, ja 

mainījušies apstākļi konkrētā valstī vai 

nozarē. Jebkurā gadījumā Komisijai 

ziņojums būtu jāpārskata ik pēc diviem 

gadiem. Ziņojums nav saistošs, bet 
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Komisijai ir pienācīgi jāpaskaidro savs 

pamatojums attiecībā uz atklātajiem 

kropļojumiem un izmantoto metodiku, 

piemērojot pasākumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un pieņemts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojuma izstrādes laikā 

apspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari, kura var norādīt uz nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. Šādas norādes būtu 

jāņem vērā, pieņemot lēmumu par 

attiecīgo ziņojumu sagatavošanu un 

atjaunināšanu. Šāds ziņojums un 

pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos secinājumos 

ņem vērā visus attiecīgās lietas materiālos 

iekļautos pierādījumus. Saskaņā ar savām 

funkcijām Eiropas Parlaments uzrauga 

ziņojuma izstrādes procesu. Komisija sāk 

izstrādāt vai atjaunina ziņojumu pēc 

Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc 
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savas iniciatīvas, ja mainījušies apstākļi 

konkrētā valstī vai nozarē. Jebkurā 

gadījumā Komisija ziņojumu pārskata ik 

pēc diviem gadiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un publicēts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojuma izstrādes laikā 

apspriežas ar Savienības ražošanas nozari 

un arodbiedrībām. Šāds ziņojums un 

pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja izteikt piezīmes un paļauties uz 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Izdarītajos secinājumos ņem vērā visus 

attiecīgās lietas materiālos iekļautos 

pierādījumus; 

 Komisija ziņojumu atjaunina reizi divos 

gados. Komisija ziņojumu arī atjaunina 

pēc Eiropas Parlamenta, Savienības 

ražošanas nozares vai arodbiedrību 

pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, ja 

mainījušies apstākļi konkrētā valstī vai 

nozarē. Komisija savā gada ziņojumā par 
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Savienības antidempinga, 

antisubsidēšanas un drošības 

pasākumiem ietver analīzi par šīs regulas 

īstenošanu un ar to iepazīstina Eiropas 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, kurās ir liels skaits antidempinga 

lietu, minētais ziņojums jāpabeidz un 

jāpieņem pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojuma izstrādes procesā iesaista 

Savienības ražošanas nozares pārstāvjus. 

 Šāds ziņojums un pierādījumi, uz kuriem 

tas ir balstīts, var tikt pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. MVU, kas 

darbojas Savienības ražošanas nozarē, 

jāpievērš īpaša uzmanība. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 
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lietas materiālos iekļautos pierādījumus. 

 Eiropas Parlaments veic uzraudzību pār 

šā ziņojuma izstrādi. Pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma vai gadījumā, ja 

izmainās situācija kādā konkrētā valstī vai 

nozarē, Komisijai jākoriģē vai jāatjaunina 

attiecīgais ziņojums, ja tas jau izstrādāts. 

 Jebkurā gadījumā Eiropas Komisija 

atjaunina šo ziņojumu katru otro gadu; 

Or. fr 

Pamatojums 

Parlamenta uzdevums ir nodrošināt iespēju pieprasīt ziņojuma izstrādi vai tā atjaunināšanu, 

ja tas jau ir izstrādāts, tieši neiejaucoties procesā un neizstrādājot tiesību aktu, kurš var 

apstrīdēt PTO. 

 

Grozījums Nr.  88 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Ja Komisijas rīcībā ir pamatotas 

norādes par viena vai vairāku nozīmīgu 

kropļojumu iespējamu klātbūtni, kā 

minēts b) apakšpunktā, sagatavo vai 

atjaunina sīki izstrādātu ziņojumu, kurā 

apraksta b) apakšpunktā minētos tirgus 

apstākļus. Ziņojuma izstrādes procesā 

apspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari. Šāds ziņojums un pierādījumi, uz 

kuriem tas ir balstīts, var tikt pievienots 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari. Ieinteresētajām 

pusēm ir pietiekama iespēja izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

secinājumos par nozīmīgu kropļojumu 
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klātbūtni valstī vai nozarē ņem vērā visus 

attiecīgās lietas materiālos iekļautos 

pierādījumus, un Komisija šādus 

secinājumus galīgi pieņem ne vēlāk kā 

trīs mēnešu laikā pēc izmeklēšanas 

uzsākšanas. 

 Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlaments uzrauga ziņojuma izstrādes 

procesu. Komisija atjaunina ziņojumu pēc 

Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas, ja mainījušies apstākļi 

konkrētā valstī vai nozarē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Paul Rübig 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā 

ziņojumu, kurā aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar b) apakšpunktā 

minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē, ja Komisijas rīcībā ir pamatota 

informācija par nozīmīgu kropļojumu 

iespējamu klātbūtni. Attiecībā uz valstīm, 

par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu un nozīmīgu 

kropļojumu iespējama klātbūtne, 

ziņojums tiek pabeigts un pieņemts pirms 

šīs regulas stāšanās spēkā. Ziņojuma 

izstrādes procesā apspriežas ar Savienības 

ražošanas nozari. Šāds ziņojums un 

pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes, 

atspēkot un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 
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ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus. 

Komisija ziņojumu periodiski atjaunina, 

jebkurā gadījumā to pārskatot reizi divos 

gados; 

Or. en 

Pamatojums 

Komisija izstrādā ziņojumus vienmēr, kad tās rīcībā ir pamatotas norādes (kuras sniegusi 

nozare vai dalībvalsts, vai kāds cits) par nozīmīgu kropļojumu klātbūtni. Ziņojumi būtu 

periodi jāpārskata; ieinteresētajām pusēm būtu jādod iespēja atspēkot ziņojumā ietvertos 

faktus. 

 

Grozījums Nr.  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) ja Komisijas rīcībā ir pamatotas 

norādes par viena vai vairāku nozīmīgu 

kropļojumu iespējamu klātbūtni, kā 

minēts b) apakšpunktā un kad tas ir 

atbilstīgi, lai efektīvi piemērotu šo regulu, 

sagatavo vai atjaunina ziņojumu, kurā 

apraksta b) apakšpunktā minētos tirgus 

apstākļus noteiktā valstī vai nozarē. Šādus 

ziņojumus un pierādījumus, uz kuriem tie 

ir balstīti, pievieno ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja atspēkot, papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Secinājumos 

attiecībā uz nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni ņem vērā visus attiecīgās lietas 

materiālos iekļautos pierādījumus. 

Komisija pēc vajadzības pārskata un 
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atjaunina ziņojumu, ja ir mainījušies 

b) apakšpunktā minētie tirgus apstākļi. 

Ziņojums būtu jāpārskata vismaz reizi 

divos gados; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un pieņemts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Ziņojuma izstrādes laikā 

apspriežas ar Savienības ražošanas nozari 

un arodbiedrībām. Šāds ziņojums un 

pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos secinājumos 

ņem vērā visus attiecīgās lietas materiālos 

iekļautos pierādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Ja Komisijas rīcībā ir pamatotas 

norādes par nozīmīgu kropļojumu 

iespējamu klātbūtni, kā minēts 

b) apakšpunktā, un attiecīgā gadījumā šīs 

regulas efektīvas piemērošanas nolūkā 
Komisijas dienesti var izstrādāt vai 

atjaunināt ziņojumu, kurā aprakstīti 

b) apakšpunktā minētie konkrētie tirgus 

apstākļi noteiktā valstī vai nozarē. Šādus 

ziņojumus un pierādījumus, uz kuriem tie 

ir balstīti, pievieno ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja atspēkot, papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Secinājumos 

attiecībā uz nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni ņem vērā visus attiecīgās lietas 

materiālos iekļautos pierādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 
aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

c) Komisija pēc savas iniciatīvas vai 

pēc ražošanas nozares, arodbiedrības vai 

NVO pieprasījuma izstrādā un atjaunina 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar ekonomikas, nodokļu, 

sociālo un vides dempinga praksi Eiropas 
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tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

Savienības tirdzniecības partnervalstīs vai 

konkrētās nozarēs. Komisija ziņojumu 

pārskata vismaz reizi divos gados. Šāds 

ziņojums un pierādījumi, uz kuriem tas ir 

balstīts, var tikt pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ieinteresētajām pusēm, 

tostarp arodbiedrībām un MVU, ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisijas dienesti izstrādā sīki 

izklāstītu ziņojumu, kurā aprakstīti tirgus 

apstākļi, kā minēts b) apakšpunktā, 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

tiek pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos secinājumos 

par nozīmīgu kropļojumu klātbūtni valstī 

vai nozarē ņem vērā visus attiecīgās lietas 

materiālos iekļautos pierādījumus, un 

Komisija šādus secinājumus galīgi 

pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 

izmeklēšanas uzsākšanas; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, 

var tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas 

lietai attiecībā uz konkrēto valsti vai 

nozari. Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) ja Komisijas rīcībā ir pamatotas 

norādes par nozīmīgu kropļojumu 

iespējamu klātbūtni, kā minēts 

b) apakšpunktā, tā sagatavo vai atjaunina 
ziņojumu, kurā apraksta b) apakšpunktā 

minētos tirgus apstākļus noteiktā valstī vai 

nozarē. Šādus ziņojumus un 

pierādījumus, uz kuriem tie ir balstīti, 

pievieno ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja atspēkot, papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Secinājumos 

attiecībā uz nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni ņem vērā visus attiecīgās lietas 

materiālos iekļautos pierādījumus; 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijai būtu obligāti jāizstrādā ziņojumi, ja tās rīcībā ir pamatoti pierādījumi par nozīmīgu 

kropļojumu klātbūtni. Tāpat ir jānosaka, ka šādi ziņojumi vienmēr ir jāpievieno izmeklēšanas 

lietai. 

 

Grozījums Nr.  96 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 
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2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c)  attiecīgā gadījumā Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumu, kurā 
aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

c) Komisija izstrādā un atjaunina 

ziņojumus, kuros aprakstīta konkrētā 

situācija saistībā ar ekonomikas, nodokļu, 

sociālo un vides dempinga praksi Eiropas 

Savienības tirdzniecības partnervalstīs vai 
konkrētās nozarēs. Komisija ziņojumu 

pārskata vismaz reizi četros gados. Šāds 

ziņojums un pierādījumi, uz kuriem tas ir 

balstīts, var tikt pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

secinājumos ņem vērā visus attiecīgās 

lietas materiālos iekļautos pierādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu vai pieprasot atkārtotu 

izmeklēšanu saskaņā ar 12. pantu. Ja 

ziņojumā secināts, ka ir viens vai vairāki 

nozīmīgi kropļojumi, ziņojums saskaņā ar 
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6. punkta b) apakšpunktu ir pietiekams 

pierādījums, lai pamatotu normālās 

vērtības aprēķināšanu atbilstīgi 

a) apakšpunktā minētajai metodikai. 

Jebkurā gadījumā Savienības ražošanas 

nozarei netiek uzlikts papildu slogs. 

 Ja šāda ziņojuma nav, Komisija izmanto 

visu pieejamo informāciju vai datus, lai 

noteiktu, vai ir nozīmīgi kropļojumi, un 

izmanto a) apakšpunktā minēto metodiku, 

ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. 

 Izveido palīdzības dienestu un īpašus 

mehānismus (piemēram, bezmaksas 

juridiskās konsultācijas un skaidras un 

lietotājiem viegli uztveramas vadlīnijas, jo 

īpaši par konfidencialitātes noteikumiem), 

lai MVU palīdzētu izmantot šos ziņojumus 

un iesniegt sūdzības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. Ja ziņojuma secinājumi liecina, 

ka ir būtiski kropļojumi, saskaņā ar 

6. punkta b) apakšpunktu ziņojumā 

iekļauj pietiekamus pierādījumus, lai 

pamatotu normālās vērtības aprēķinus, 

izmantojot a) apakšpunktā paredzēto 

metodi. Jebkurā gadījumā Savienības 

ražošanas nozarei nav jāmaksā nekāda 

papildu maksa, un ir jāparedz un jāievieš 

īpašs atbalsts MVU, ņemot vērā grūtības, 
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kas tiem var rasties. 

 Ziņojuma trūkums neliedz Komisijai 

izmantot visus pieejamos datus vai 

informāciju, lai noteiktu, vai ir būtiski 

kropļojumi, un tā izmanto a) apakšpunktā 

paredzēto metodi, ja ir izpildītas 

piemērojamās prasības; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  99 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. 

 Ja ziņojuma secinājumi liecina, ka ir 

būtiski kropļojumi, saskaņā ar 6. punkta 

b) apakšpunktu ziņojumā iekļauj 

pietiekamus pierādījumus, lai pamatotu 

normālās vērtības aprēķinus, izmantojot 

a) apakšpunktā paredzēto metodi. Jebkurā 

gadījumā Savienības ražošanas nozare un 

jo īpaši MVU nedrīkst maksāt nekādu 

papildu maksu, un, ja MVU vēlas, tiem ir 

jānodrošina palīdzība. 

 Ziņojuma trūkums neliedz Komisijai 

izmantot visus pieejamos datus vai 

informāciju, lai noteiktu, vai ir būtiski 

kropļojumi, un tā izmanto a) apakšpunktā 

paredzēto metodi, ja ir izpildītas 

piemērojamās prasības; 

Or. fr 
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Pamatojums 

MVU rodas papildu grūtības attiecībā uz izmaksām un piekļuvi dokumentiem izpētes laikā 

pirms to iesniegšanas Komisijai izmeklēšanas sākšanai. 

 

Grozījums Nr.  100 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. Ja ziņojumā secināts, ka ir 

viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi, 

ziņojums saskaņā ar 6. punkta 

b) apakšpunktu ir pietiekams pierādījums, 

lai pamatotu normālās vērtības 

aprēķināšanu atbilstīgi a) apakšpunktā 

minētajai metodikai. Jebkurā gadījumā 

Savienības ražošanas nozarei nevajadzētu 

prasīt nodrošināt nekādus papildu 

pierādījumus. 

 Ja šāda ziņojuma nav, Komisija izmanto 

visu pieejamo informāciju vai datus, lai 

noteiktu, vai ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, un izmanto a) apakšpunktā 

minēto metodiku, ja ir izpildīti attiecīgie 

nosacījumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 
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2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. 

 Ja ziņojumos secināts, ka ir viens vai 

vairāki nozīmīgi kropļojumi, ziņojums 

saskaņā ar 6. punkta b) apakšpunktu ir 

pietiekams pierādījums, lai pamatotu 

normālās vērtības aprēķināšanu atbilstīgi 

a) apakšpunktā minētajai metodikai. 

Jebkurā gadījumā Savienības ražošanas 

nozarei netiek uzlikts papildu slogs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. Ja ziņojumā secināts, ka ir 

viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi, 

ziņojums saskaņā ar 7. punkta 

b) apakšpunktu ir pietiekams pierādījums, 

lai pamatotu normālās vērtības 

aprēķināšanu atbilstīgi a) apakšpunktā 

minētajai metodikai. Jebkurā gadījumā 

Savienības ražošanas nozarei netiek 

uzlikts papildu slogs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 1036/2016 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. Ja ziņojumā secināts, ka ir 

viens vai vairāki nozīmīgi kropļojumi, 

ziņojums saskaņā ar c) apakšpunktu ir 

pietiekams pierādījums, lai pamatotu 

normālās vērtības aprēķināšanu atbilstīgi 

a) apakšpunktā minētajai metodikai. 

Jebkurā gadījumā Savienības ražošanas 

nozarei netiek uzlikts papildu slogs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz šā punkta c) apakšpunktā 

minēto ziņojumu normālās vērtības 

aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību saskaņā 

ar 5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

saskaņā ar 11. pantu. Ja ziņojums pierāda, 

ka ir viens vai vairāki nozīmīgi 

kropļojumi, tas ir pietiekams pierādījums, 
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lai pamatotu normālās vērtības 

aprēķināšanu atbilstīgi šā punkta 

a) apakšpunktā minētajai metodikai. 

Jebkurā gadījumā Savienības ražošanas 

nozarei netiek uzlikti papildu slogi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz konstatētajiem faktiem 

saskaņā ar 5. panta 9. punktu 

c) apakšpunktā minētajā ziņojumā 

normālās vērtības aprēķināšanai, iesniedzot 

sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu. Ja ziņojums vēl nav pieejams, 

Komisija izmeklē sūdzību saskaņā ar 

attiecīgajiem pantiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1037 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

d) Savienības ražošanas nozare un 

arodbiedrības var paļauties uz 

c) apakšpunktā minēto ziņojumu normālās 

vērtības aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību 
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pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

saskaņā ar 5. pantu vai pārskatīšanas 

pieprasījumu saskaņā ar 11. pantu. Ja 

ziņojums vēl nav pieejams, Komisija 

izmeklē sūdzību saskaņā ar šīs regulas 

attiecīgajiem pantiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības 

aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību saskaņā 

ar 5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

saskaņā ar 11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz pierādījumiem c) apakšpunktā 

minētajā ziņojumā (ja tie atbilst 

pierādījumu standartam saskaņā ar 

5. panta 9. punktu), iesniedzot sūdzību 

saskaņā ar 5. pantu vai pārskatīšanas 

pieprasījumu saskaņā ar 11. pantu vai 

pieprasot atkārtotu izmeklēšanu saskaņā 

ar 12. pantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības 

aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību saskaņā 

ar 5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz pierādījumiem c) apakšpunktā 

minētajā ziņojumā (ja tie atbilst 

pierādījumu standartam saskaņā ar 

5. panta 9. punktu), iesniedzot sūdzību 
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saskaņā ar 11. pantu; saskaņā ar 5. pantu vai pārskatīšanas 

pieprasījumu saskaņā ar 11. pantu vai 

pieprasot atkārtotu izmeklēšanu saskaņā 

ar 12. pantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 

11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz pierādījumiem c) apakšpunktā 

minētajā ziņojumā normālās vērtības 

aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību saskaņā 

ar 5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

saskaņā ar 11. pantu vai pieprasot 

atkārtotu izmeklēšanu saskaņā ar 

12. pantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības 

aprēķināšanai, iesniedzot sūdzību saskaņā 

ar 5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

saskaņā ar 11. pantu; 

d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz pierādījumiem c) apakšpunktā 

minētajā ziņojumā saskaņā ar 5. panta 

9. punktu, iesniedzot sūdzību saskaņā ar 

5. pantu vai pārskatīšanas pieprasījumu 

saskaņā ar 11. pantu vai pieprasot 

atkārtotu izmeklēšanu saskaņā ar 
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12. pantu; 

Or. en 

Pamatojums 

Ir jānosaka, ka ziņojumos ietvertie pierādījumi būtu jāizmanto termiņa beigu pārskatīšanas 

izmeklēšanās. 

 

Grozījums Nr.  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. 

e) uzsākot izmeklēšanu saistībā ar 

importu no valsts vai nozares, par kuru 

Komisijai ir pamatotas norādes par 

nozīmīgu kropļojumu iespējamu 

klātbūtni, Komisija provizoriski nosaka 

nozīmīgu kropļojumu klātbūtni šajā valstī 

vai nozarē un informē izmeklēšanas 

puses. 

 Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. 

 Secinājums, ka konkrētā valstī vai nozarē 

ir nozīmīgi kropļojumi, paliek spēkā līdz 

atsaukšanai, un to atsauc tikai tad, ja 

pietiekami pierādījumi ir galīgi 

apliecinājuši, ka valsti vai nozari vairs 

neskar nozīmīgi kropļojumi. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas 

tajā iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. 

e) uzsākot izmeklēšanu saistībā ar 

importu no valsts vai nozares, par kuru 

Komisijai ir norādes par nozīmīgu 

kropļojumu iespējamu klātbūtni, Komisija 

provizoriski nosaka nozīmīgu kropļojumu 

klātbūtni šajā valstī vai nozarē un informē 

izmeklēšanas puses. Pusēm atvēl 

10 dienas piezīmju izteikšanai. Šim 

nolūkam ieinteresētajām pusēm piešķir 

piekļuvi lietas materiāliem, ieskaitot visus 

pierādījumus, uz kuriem paļaujas 

izmeklēšanas iestāde, neskarot 19. pantu. 

Galīgos secinājumus pieņem Komisija, 

kura tos paziņo pusēm ne vēlāk kā divu 

mēnešu laikā pēc izmeklēšanas 

uzsākšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 



 

AM\1127399LV.docx 111/134 PE604.811v02-00 

 LV 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 darba dienas piezīmju 

izteikšanai. Šim nolūkam ieinteresētajām 

pusēm piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. Pusēm ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pēc izmeklēšanas sākšanas paziņo par 

izmantoto metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir piekļuvi lietas materiāliem, 

ieskaitot visus pierādījumus, uz kuriem 

paļaujas izmeklēšanas iestāde, neskarot 

19. pantu. 

e) tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

attiecīgajiem avotiem, ko Komisija plāno 

izmantot, piemērojot a) apakšpunktu, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Šim nolūkam ieinteresētajām pusēm 

piešķir apstiprinājumu par piekļuvi lietas 

materiāliem pēc to reģistrācijas Komisijas 

veidotā reģistrā, ieskaitot visus 

pierādījumus, uz kuriem paļaujas 

izmeklēšanas iestāde, neskarot 19. pantu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  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 

 

Regulas priekšlikums 
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1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) gadījumā, ja izmeklēšanas posmā 

ražotājs eksportētājs no valsts, par kuru 

uzskata, ka tajā ir viens vai vairāki 

nozīmīgi kropļojumi, pilnībā 

nesadarbojas, kā arī neskarot 18. panta 

piemērošanu — kad nosaka attiecīgā 

ražotāja eksportētāja importam uzliekamo 

antidempinga maksājumu, nepiemēro 

noteikumu par mazāku nodokli; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) lai novērstu jebkuru negodīgas 

konkurences situāciju, Komisijai 

jāizstrādā mehānisms informācijas 

apmaiņai ar valstīm, kuras piemēro 

antidempinga pasākumus; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1037 

2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav tirgus 

ekonomikas valstis, tostarp valstis, kas nav 

PTO dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā un 

reprezentatīvā valstī vai pārdošanas cenu 

no šādas trešās valsts uz citām valstīm, 

tostarp Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. Ja ir attiecīgi brīvās 

tirdzniecības nolīgumi ar valstīm, kuru 

ekonomika ir cieši saistīta ar ziņojumā 

norādīto valsti, nolīgumi būtu jāņem vērā, 

nosakot antidempinga un 

antisubsidēšanas pasākumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā 

reprezentatīvā valstī, kas ir vai nu PTO 

dalībvalsts, vai nav uzskaitīta Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā. Pretējā 

gadījumā normālo vērtību nosaka, 

pamatojoties uz pārdošanas cenu no šādas 

trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 
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to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 
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2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā 

reprezentatīvā valstī vai pārdošanas cenu 

no šādas trešās valsts uz citām valstīm, 

tostarp Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā 

reprezentatīvā valstī vai pārdošanas cenu 

no šādas trešās valsts uz citām valstīm, 

tostarp Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Iuliu Winkler 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā trešā tirgus 

ekonomikas valstī vai pārdošanas cenu no 

šādas trešās valsts uz citām valstīm, tostarp 

Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Attiecībā uz importu no valstīm, kuras 

procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību kādā attiecīgā 

reprezentatīvā valstī vai pārdošanas cenu 

no šādas trešās valsts uz citām valstīm, 

tostarp Savienību, vai, ja tas nav iespējams, 

izmantojot jebkuru citu pieņemamu 

vērtību, tostarp cenu, kas faktiski 

samaksāta vai maksājama Savienībā par 

līdzīgo izstrādājumu, vajadzības gadījumā 

to atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

Attiecīgu reprezentatīvo trešo valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Izvēlētajā valstī ir arī pietiekami augsts 
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nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

sociālo un vides standartu līmenis, kur 

pietiekami augstu līmeni nosaka, 

pamatojoties uz to, vai šī valsts ir jebkurā 

laikā ratificējusi MEA un to protokolus, 

kurus parakstījusi Savienība, kā arī SDO 

konvencijas, kas minētas I pielikumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  124 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti ar līdzīgu 

ekonomikas attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, izvēlas pieņemamā 

veidā, pievēršot īpašu uzmanību jebkādai 

ticamai informācijai, kas ir pieejama 

izvēles izdarīšanas laikā. Tāpat ņem vērā 

arī termiņus; un, ja nepieciešams, izmanto 

trešo tirgus ekonomikas valsti, kurā veic 

tādu pašu izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1037 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, izvēlas pieņemamā 

veidā, pievēršot īpašu uzmanību jebkādai 
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Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

ticamai informācijai, kas ir pieejama 

izvēles izdarīšanas laikā. Tāpat ņem vērā 

arī termiņus; un, ja nepieciešams, izmanto 

trešo tirgus ekonomikas valsti, kurā veic 

tādu pašu izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto attiecīgu 

reprezentatīvo valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto attiecīgu 
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ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

reprezentatīvo valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Iuliu Winkler 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Attiecīgu reprezentatīvo valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto attiecīgu 

reprezentatīvo valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1037 

2. pants – 7. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto trešo tirgus ekonomikas valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto attiecīgo reprezentatīvo valsti ar 

līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni, 

kāds ir eksportētājā valstī, un tām atvēl 

10 dienas piezīmju izteikšanai. 

 Komisija arī ņem vērā izcelsmes vai 

eksportētājas valsts sadarbības līmeni 

izmeklēšanas laikā un, ja eksportētāja 
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valsts nesadarbojas, piemēro maksimālās 

izmaksas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  130 

Helmut Scholz 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto trešo tirgus ekonomikas valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto attiecīgo reprezentatīvo valsti ar 

līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni, 

kāds ir eksportētājā valstī, un tām atvēl 

10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto trešo tirgus ekonomikas valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Nekavējoties pēc izmeklēšanas sākšanas 

tajā iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto attiecīgo reprezentatīvo valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Iuliu Winkler 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto trešo tirgus ekonomikas valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto attiecīgo reprezentatīvo valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  133 

Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 2016/1036 

3. pants – 6. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.a) regulas 3. panta 6. punktu 

papildina šādi: 

6. Pamatojoties uz visiem būtiskajiem 

pierādījumiem, kas iesniegti saistībā ar 

2. punktu, jāparāda, ka imports par 

dempinga cenām rada kaitējumu šīs regulas 

nozīmē. Jo īpaši jāparāda, ka apjoma 

un/vai cenas līmeņi, kas noteikti, ievērojot 

3. punktu, ir ietekmējuši Savienības 

ražošanas nozari, kā paredzēts 5. punktā, 

un ka šī ietekme ir vērojama tādā pakāpē, 

ka to var dēvēt par būtisku ietekmi. 

„6. Pamatojoties uz visiem būtiskajiem 

pierādījumiem saskaņā ar labāko 

pieejamo informāciju, kas iesniegti 

saistībā ar 2. punktu, jāparāda, ka imports 

par dempinga cenām rada kaitējumu šīs 

regulas nozīmē. Jo īpaši jāparāda, ka 

apjoma un/vai cenas līmeņi, kas noteikti, 

ievērojot 3. punktu, ir ietekmējuši 

Savienības ražošanas nozari, kā paredzēts 

5. punktā, un ka šī ietekme ir vērojama 

tādā pakāpē, ka to var dēvēt par būtisku 

ietekmi.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 
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Pamatojums 

Jaunā metodika paredz, ka informācijas meklēšana ir būtiska, lai varētu noskaidrot reālo 

cenu un noteikt ietekmi uz Savienības ražošanas nozari. Tādēļ labākā pieejamā informācija ir 

jāizmanto kā būtisks pierādījums izmeklēšanā. 

 

Grozījums Nr.  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, attiecīgo 

laikposmu uzskata par pagājušu dienā, 

kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta jaunā 7. punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk pēdējais datums, kurā sākta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc diviem gadiem pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, attiecīgo 

laikposmu uzskata par pagājušu dienā, 

kurā sākta pirmā termiņa beigu 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 1.–6.a punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk datums, kurā sākta šo 
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pārskatīšana pēc šīs pārejas. pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, attiecīgo 

laikposmu uzskata par pagājušu dienā, 

kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 6.a punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk datums, kurā pabeigta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, attiecīgo 

laikposmu uzskata par pagājušu dienā, 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 6.a punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 



 

PE604.811v02-00 124/134 AM\1127399LV.docx 

LV 

kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 
līdz pienāk datums, kurā pabeigta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 4. punkts – 4.a daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, ikvienu 

pārskatīšanu saskaņā ar šo pantu atliek 

līdz dienai, kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta jaunā 7. punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk pēdējais datums, kurā sākta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc diviem gadiem pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 4. punkts – 4.a daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, ikvienu 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 1.–6.a punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 
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pārskatīšanu saskaņā ar šo pantu atliek 

līdz dienai, kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk datums, kurā sākta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 4. punkts – 4.a daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

ar 2. panta 1.–6.a punktu, ikvienu 

pārskatīšanu saskaņā ar šo pantu atliek 

līdz dienai, kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 6.a punkta 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk datums, kurā pabeigta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  141 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

11. pants – 4. punkts – 4.a daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gadījumā, ja notiek pāreja no normālās 

vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar agrāko 

2. panta 7. punkta a) vai b) apakšpunktu, uz 

normālo vērtību, kas aprēķināta saskaņā 

Ja pašreizēju antidempinga pasākumu 

pamatā ir normālā vērtība, kas aprēķināta 

saskaņā ar agrāko 2. panta 7. punkta a) vai 

b) apakšpunktu, 2. panta 6.a punkta 
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ar 2. panta 1.–6.a punktu, ikvienu 

pārskatīšanu saskaņā ar šo pantu atliek 

līdz dienai, kurā sākta pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs pārejas. 

metodika neaizstāj sākotnējo metodiku, ko 

izmantoja normālās vērtības noteikšanai, 

līdz pienāk datums, kurā pabeigta šo 

pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

16. pants – 1. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5.a) regulas 16. panta 1. punktu 

papildina šādi: 

1. Ja Komisija uzskata par nepieciešamu, tā 

var sarīkot apmeklējumu, lai pārbaudītu 

importētāju, eksportētāju, tirgotāju, aģentu, 

ražotāju, tirdzniecības asociāciju un 

organizāciju dokumentāciju un pārbaudītu 

par dempingu un kaitējumu sniegto 

informāciju. Ja nav pienācīgas un 

savlaicīgas atbildes, Komisija var izvēlēties 

neveikt pārbaudes apmeklējumu. 

„1. Ja Komisija uzskata par nepieciešamu, 

tā nosūta pieredzējušus pārstāvjus sarīkot 

apmeklējumu, lai pārbaudītu importētāju, 

eksportētāju, tirgotāju, aģentu, ražotāju, 

tirdzniecības asociāciju un organizāciju 

dokumentāciju un pārbaudītu par 

dempingu un kaitējumu sniegto 

informāciju. Ja nav pienācīgas un 

savlaicīgas atbildes, Komisija var izvēlēties 

neveikt pārbaudes apmeklējumu.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Pamatojums 

Jaunā metodika paredz, ka tiek meklēta ļoti daudzveidīga informācija, kas būtu sīkāka un 

precīzāka. Tādēļ jāparedz iespēja izmantot to ES pārstāvju pieredzi, kuri būtu noderīgi 

izmeklēšanas darbā. 

 

Grozījums Nr.  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

18. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5.b) regulas 18. panta 1. punkta pirmo 

daļu papildina šādi: 

1. Gadījumā, ja kāda no ieinteresētajām 

pusēm atsakās darīt pieejamu vai kā citādi 

nesniedz nepieciešamo informāciju šajā 

regulā paredzētajā termiņā vai arī 

ievērojami kavē izmeklēšanu, pamatojoties 

uz pieejamajiem faktiem, var izdarīt 

pagaidu vai galīgos konstatējumus, 

pozitīvus vai negatīvus. 

„1. Gadījumā, ja kāda no ieinteresētajām 

pusēm atsakās darīt pieejamu vai kā citādi 

nesniedz nepieciešamo informāciju šajā 

regulā paredzētajā termiņā vai arī 

ievērojami kavē izmeklēšanu, pamatojoties 

uz labākajiem pieejamajiem faktiem, 

jāizdara pagaidu vai galīgie secinājumi.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Pamatojums 

Jaunā metodika paredz savākt lielu daudzumu jaunas informācijas. Tādēļ sadarbības trūkums 

var apdraudēt jaunās metodikas pareizu piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

18. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5.c) regulas 18. panta 1. punkta pēdējo 

daļu papildina šādi: 

Ieinteresētajām pusēm dara zināmu to, 

kādas sekas var radīt nesadarbošanās. 

„Ieinteresētajām pusēm dara zināmu to, 

kādas sekas var radīt nesadarbošanās, un 

tiek veikta uzskaite reģistrā, kura 

izmantošana ļauj Komisijai un 

partnervalstīm pievērst īpašu uzmanību šo 
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pušu darbībām.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Pamatojums 

Jaunajai metodikai ir vajadzīga pušu sadarbība, lai varētu iegūt informāciju, kas 

nepieciešama ziņojumu izstrādei. Tādēļ šķēršļu likšanai vai krāpšanai informācijas jomā 

jārada šīm pusēm tiesiskas sekas. 

 

Grozījums Nr.  145 

Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.d punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

23. pants – 1. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5.d) regulas 23. pantu papildina šādi: 

1. Komisija, pienācīgi ņemot vērā 

konfidenciālas informācijas aizsardzības 

prasības 19. panta izpratnē, iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadēju 

ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 

īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju 

par pagaidu un galīgo pasākumu 

piemērošanu, izmeklēšanas pārtraukšanu 

bez pasākumu noteikšanas, atkārtotu 

izmeklēšanu, pārskatīšanu un pārbaudes 

apmeklējumiem un to dažādo struktūru 

darbību, kurām ir jāuzrauga šīs regulas 

īstenošana un no tās izrietošo pienākumu 

ievērošana. 

„1. Komisija, pienācīgi ņemot vērā 

konfidenciālas informācijas aizsardzības 

prasības 19. panta izpratnē, iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadēju 

ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 

īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju 

par pagaidu un galīgo pasākumu 

piemērošanu, izmeklēšanas pārtraukšanu 

bez pasākumu noteikšanas, atkārtotu 

izmeklēšanu, pārskatīšanu un pārbaudes 

apmeklējumiem, pašreizējo stāvokli un to, 

kā tiek gatavoti ziņojumi, kas raksturo 

situāciju valstī vai nozarē, statistiku par 

jaunās metodikas izmantošanu un to 

dažādo struktūru darbību, kurām ir 

jāuzrauga šīs regulas īstenošana un no tās 

izrietošo pienākumu ievērošana.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 
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Pamatojums 

Jaunā metodika ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam, kas nodrošinās šīs jaunās metodikas 

pareizas izmantošanas uzraudzību. 

 

Grozījums Nr.  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a) regulas 23. pantu papildina ar 

šādu jaunu punktu: 

 „1.a Komisija savā gada ziņojumā 

Parlamentam par savām darbībām 

saistība ar tirdzniecības aizsardzības 

izmeklēšanām un pasākumiem ietver 

pārskatus par 2. un 11. panta noteikumu 

īstenošanu. Kad ir pagājuši pieci gadi pēc 

iepriekš minēto noteikumu stāšanās 

spēkā, Komisija veic pārskatīšanu un sīki 

ziņo Parlamentam tieši par pieredzi 

saistībā ar iepriekš minēto noteikumu 

īstenošanu šajā periodā.”; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a) regulas 23. pantu papildina ar 

šādu jaunu punktu: 

 „1.a Komisija savā gada ziņojumā 

Parlamentam par savām darbībām 
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saistība ar tirdzniecības aizsardzības 

izmeklēšanām un pasākumiem ietver 

pārskatus par 2. un 11. panta noteikumu 

īstenošanu. Kad ir pagājuši pieci gadi pēc 

iepriekš minēto noteikumu stāšanās 

spēkā, Komisija veic pārskatīšanu un sīki 

ziņo Parlamentam tieši par pieredzi 

saistībā ar īstenošanu šajā periodā.”; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a) regulas 23. pantu papildina ar 

šādu jaunu punktu: 

 „1.a Komisija savā gada ziņojumā 

Parlamentam par savām darbībām 

saistībā ar tirdzniecības aizsardzības 

izmeklēšanām un pasākumiem ietver 

pārskatus par 2. un 11. panta noteikumu 

īstenošanu. Kad ir pagājuši pieci gadi pēc 

iepriekš minēto noteikumu stāšanās 

spēkā, Komisija veic pārskatīšanu un sīki 

ziņo Parlamentam tieši par pieredzi 

saistībā ar īstenošanu šajā periodā.”; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/1036 

-Ia pielikums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a) regulu papildina ar šādu 

pielikumu: 

 „-I pielikums 

 Konvencijas, kas minētas 2. panta 

7. punkta b) apakšpunktā un 2. pantā 

8. punktā: 

 1. Piespiedu darba konvencija, Nr. 29 

(1930. gads); 

 2. Konvencija par biedrošanās brīvību un 

tiesību apvienoties aizsardzību, Nr. 87 

(1948. gads); 

 3. Konvencija par tiesībām uz 

apvienošanos organizācijās un kolektīvo 

līgumu slēgšanu, Nr. 98 (1949. gads); 

 4. Konvencija par vienlīdzīgu samaksu 

par līdzvērtīgu darbu vīriešiem un 

sievietēm, Nr. 100 (1951. gads); 

 5. Konvencija par piespiedu darba 

izskaušanu, Nr. 105 (1957. gads); 

 6. Konvencija par diskrimināciju 

nodarbinātībā un profesijā, Nr. 111 

(1958. gads); 

 7. Konvencija par minimālo vecumu, no 

kura persona drīkst būt nodarbināta vai 

strādāt, Nr. 138 (1973. gads); 

 8. Konvencija par bērnu darba ļaunāko 

formu aizliegumu un tūlītēju rīcību to 

izskaušanai, Nr. 182 (1999. gads).”; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa 

Regula (ES) 2016/1037 

10. pants – 7. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija attiecīgajai izcelsmes valstij 

un/vai eksportētājai valstij arī piedāvā 

apspriešanos attiecībā uz citām 

izmeklēšanā konstatētām subsīdijām. 

Šādos gadījumos Komisija nosūta uz 

izcelsmes valsti un/vai eksportētāju valsti 

galveno elementu kopsavilkumu par citām 

šādām subsīdijām, it īpaši šā panta 

2. punkta c) apakšpunktā minētajām 

subsīdijām. Ja papildu subsīdijas nav 

minētas paziņojumā par procedūras 

sākšanu, paziņojumā par procedūras 

sākšanu izdara grozījumus un grozīto 

versiju publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, uzaicinot visas 

ieinteresētās puses izteikt piezīmes. 

Komisija attiecīgajai izcelsmes valstij 

un/vai eksportētājai valstij arī piedāvā 

apspriešanos attiecībā uz citām 

izmeklēšanā konstatētām subsīdijām. 

Šādos gadījumos Komisija nosūta uz 

izcelsmes valsti un/vai eksportētāju valsti 

galveno elementu kopsavilkumu par citām 

šādām subsīdijām, it īpaši šā panta 

2. punkta c) apakšpunktā minētajām 

subsīdijām. Ja papildu subsīdijas nav 

minētas paziņojumā par procedūras 

sākšanu, paziņojumā par procedūras 

sākšanu izdara grozījumus un grozīto 

versiju publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. Visām ieinteresētajām 

pusēm dod papildu un pietiekamu laiku 
izteikt piezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa 

Regula (ES) 2016/1037 

10. pants – 7. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija attiecīgajai izcelsmes valstij 

un/vai eksportētājai valstij arī piedāvā 

apspriešanos attiecībā uz citām 

izmeklēšanā konstatētām subsīdijām. 

Šādos gadījumos Komisija nosūta uz 

izcelsmes valsti un/vai eksportētāju valsti 

galveno elementu kopsavilkumu par citām 

šādām subsīdijām, it īpaši šā panta 

2. punkta c) apakšpunktā minētajām 

subsīdijām. Ja papildu subsīdijas nav 

minētas paziņojumā par procedūras 

sākšanu, paziņojumā par procedūras 

sākšanu izdara grozījumus un grozīto 

versiju publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, uzaicinot visas 

Komisija attiecīgajai izcelsmes valstij 

un/vai eksportētājai valstij arī piedāvā 

apspriešanos attiecībā uz citām 

izmeklēšanā konstatētām subsīdijām. 

Šādos gadījumos Komisija nosūta uz 

izcelsmes valsti un/vai eksportētāju valsti 

galveno elementu kopsavilkumu par citām 

šādām subsīdijām, it īpaši šā panta 

2. punkta c) apakšpunktā minētajām 

subsīdijām. Ja papildu subsīdijas nav 

minētas paziņojumā par procedūras 

sākšanu, paziņojumā par procedūras 

sākšanu izdara grozījumus un grozīto 

versiju publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. Visām ieinteresētajām 
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ieinteresētās puses izteikt piezīmes. pusēm dod papildu un pietiekamu laiku 
izteikt piezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Salvatore Cicu 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo regulu piemēro visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas. 

Šo regulu piemēro visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām procedūrām, 

ieskaitot sākotnējo izmeklēšanu un 

pārskatīšanas izmeklēšanu, kas sākta dienā, 

kad stājas spēkā šī regula, vai pēc minētās 

dienas. 

Šo regulu piemēro visām izmeklēšanām 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

5. pantu, kuras uzsāktas dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, vai pēc minētās dienas. 

Pārējām izmeklēšanām šo regulu 

piemēro, sākot no dienas, kad ir pabeigta 

attiecīgo pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo regulu piemēro visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām 

procedūrām, ieskaitot sākotnējo 

izmeklēšanu un pārskatīšanas 

izmeklēšanu, kas sākta dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, vai pēc minētās dienas. 

Šo regulu piemēro visām izmeklēšanām 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

5. pantu, kuras uzsāktas dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, vai pēc minētās dienas.  

Pārējām izmeklēšanām šo regulu 

piemēro, sākot no dienas, kad ir pabeigta 
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attiecīgo pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo regulu piemēro visiem lēmumiem par 

procedūras sākšanu un visām 

procedūrām, ieskaitot sākotnējo 

izmeklēšanu un pārskatīšanas 

izmeklēšanu, kas sākta dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, vai pēc minētās dienas. 

Šo regulu piemēro visām izmeklēšanām 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 

5. pantu, kuras uzsāktas dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, vai pēc minētās dienas. 

Pārējām izmeklēšanām šo regulu 

piemēro, sākot no dienas, kad ir pabeigta 

attiecīgo pasākumu pirmā termiņa beigu 

pārskatīšana pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 


