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Poprawka  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. 

Dla krajów, które są członkami WTO, 

wartość normalna powinna być określana 

na podstawie art. 2 ust. 1–6a 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. W 

przypadku krajów, które w momencie 

wszczęcia dochodzenia nie są członkami 

WTO i są wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. 

_________________ _________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Sformułowanie „ze względu na zmiany w odniesieniu do niektórych krajów, które są 

członkami WTO” jest niejednoznacznie i niebezpieczne z prawnego punktu widzenia. Sugeruje 

ono, że nowa metodyka jest specjalnie dostosowana do określonych krajów. 

 

Poprawka  9 

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

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

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

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

Ponadto nie może ono naruszać 

warunków określonych w protokołach i 
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innych instrumentach, zgodnie z którymi 

państwa przystępowały do porozumienia 

WTO ustanawiającego Światową 

Organizację Handlu. 

_________________ _________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów działających jako gospodarki 

nierynkowe, które są członkami WTO lub 

które w momencie wszczęcia dochodzenia 

nie są członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/7552, wartość normalna powinna być 

określana na podstawie art. 2 ust. 7 

rozporządzenia (UE) 2016/1036, 
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rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

zmienionego niniejszym rozporządzeniem. 

Niniejsze rozporządzenie powinno 

pozostawać bez uszczerbku dla 

stwierdzenia, czy jakikolwiek kraj, który 

jest członkiem WTO, posiada gospodarkę 

rynkową. Niniejsze rozporządzenie 

powinno być zgodne z zobowiązaniami UE 

wynikającymi z prawa 

międzynarodowego, w tym z celami 

zrównoważonego rozwoju ONZ. 

_________________ _________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 
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wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

Niniejsze rozporządzenie powinno być 

zgodne z innymi obowiązkami UE i 

zobowiązaniami wynikającymi z prawa 

międzynarodowego, w tym z celami 

zrównoważonego rozwoju ONZ. 

_________________ _________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 

(2) Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 

ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2016/1036 określają podstawę do 

obliczania wartości normalnej w 

przypadku przywozu z krajów 

nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze 

względu na zmiany w odniesieniu do 

niektórych krajów, które są członkami 

WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów 

wartość normalna była określana na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia 
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wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia, czy 

jakikolwiek kraj, który jest członkiem 

WTO, posiada gospodarkę rynkową. 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia i z zastrzeżeniem 

przepisów w nim zawartych. W przypadku 

krajów, które w momencie wszczęcia 

dochodzenia nie są członkami WTO i są 

wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość 

normalna powinna być określana na 

podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, zmienionego niniejszym 

rozporządzeniem. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pozostawać bez 

uszczerbku dla stwierdzenia istnienia 

gospodarki rynkowej przez jakikolwiek 

kraj, który jest członkiem WTO. 

_________________ _________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wspólnych reguł przywozu z niektórych 

państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Problem gospodarki rynkowej nie dotyczy już Unii Europejskiej; pewna niejasność w tym 

sformułowaniu kazała mylnie sądzić, że Unia może jeszcze uznać status gospodarki rynkowej. 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 
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uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców i innych czynników produkcji, 

nie wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa, lub w przypadku 

nadwyżek zdolności produkcyjnych1a. 

Należy także wyjaśnić, że na stwierdzenie, 

czy tego rodzaju sytuacja istnieje, czy też 

nie, powinny mieć potencjalnie wpływ 

m.in. następujące czynniki: wpływ rządu 

na przydział zasobów i decyzje 

przedsiębiorstw – bezpośrednio lub 

pośrednio (np. przez organy publiczne) – 

na przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 

handlowym lub walutowym, zakłócenia 

wywołane przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw związane 

z prywatyzacją oraz korzystaniem z 

systemu nierynkowych form wymiany 

handlowej lub kompensacji, brak 

przejrzystego i niedyskryminacyjnego 

prawa spółek, zapewniającego odpowiedni 

ład korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona udziałowców, 

publiczna dostępność rzetelnych danych o 

spółkach), brak przejrzystego i 

efektywnego zbioru przepisów 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych, brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie wystarczającym 

przepisom gwarancyjnym oraz 

odpowiedniemu nadzorowi, stawki płac 

nie są wynikiem nieograniczonych 

negocjacji między pracownikami a 

zarządem, brak przejrzystego zestawu 

przepisów prowadzi do dyskryminacyjnych 

skutków w odniesieniu do wspólnych 
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przedsięwzięć i innych inwestycji 

zagranicznych, a dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej, brak 

ratyfikacji i prawidłowego wdrożenia 

podstawowych konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) oraz wielostronnych umów 

środowiskowych, których stroną jest Unia, 

nieprzestrzeganie stosownych zaleceń 

OECD w dziedzinie opodatkowania (np. 

projektu dotyczącego erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków) oraz 

wszelkie inne okoliczności, które Komisja 

uzna za odpowiednie w celu oceny 

występowania znaczących zakłóceń. Dla 

przykładu w załączniku podano 

szczegółowy wykaz znaczących zakłóceń. 

Po zakończeniu każdej sprawy należy 

zaktualizować ten wykaz. Istnienie 

jednego lub większej liczby znaczących 

zakłóceń w gospodarce jako całości bądź 

w jednym lub w kilku sektorach 

gospodarki państwa wywozu powinno 

automatycznie prowadzić do stosowania 

niezniekształconych cen, kosztów i 

wartości referencyjnych obowiązujących 

w państwach trzecich, na arenie 

międzynarodowej lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji w celu 

skonstruowania wartości normalnej oraz 

do zaprzestania stosowania zasady 

niższego cła na potrzeby obliczania cła 

antydumpingowego, jakie należy nałożyć 

na przywóz pochodzący od producentów 

wywożących produkty z tego państwa. W 

przypadku braku niezniekształconych 

kosztów lub wartości referencyjnych 

stosowanych w państwach trzecich lub na 

arenie międzynarodowej Komisja powinna 

określać wartość normalną w oparciu o 

jakąkolwiek inną uzasadnioną podstawę, 

w tym w oparciu o odpowiednie ceny i 

koszty w UE. Dzieje się tak w 

szczególności w sytuacjach, gdy znaczną 

część przedsiębiorstw z branży 

zgłaszających skargi stanowią MŚP. 

Wiarygodność kosztów i cen danego 
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czynnika produkcji uznawanych za 

niezniekształcone należy ocenić m.in. 

przez odniesienie do ilości produkcji, ich 

proporcji w stosunku do całkowitych 

kosztów danego czynnika i rzeczywistego 

wykorzystania w produkcji. W ramach tej 

metodyki ciężar udowodnienia braku 

znaczących zakłóceń dla każdego 

czynnika produkcji spoczywa na 

producentach z kraju wywozu. Jeśli 

producent eksportujący z kraju, w którym 

występuje jedno lub większa liczba 

istotnych zakłóceń przekonująco wykaże 

na wczesnym etapie dochodzenia, że 

koszty jednego lub większej liczby jego 

czynników produkcji nie podlegają 

zakłóceniom, te konkretne czynniki 

kształtujące koszty produkcji powinny być 

wykorzystywane do skonstruowania 

wartości normalnej, bez uszczerbku dla 

stosowania niezniekształconych cen, 

kosztów lub wartości referencyjnych 

obowiązujących w państwach trzecich, na 

arenie międzynarodowej lub w UE dla 

tych czynników produkcji, które ulegają 

znaczącym zakłóceniom. Należy także 

ustanowić przepisy, zgodnie z którymi 

służby Komisji powinny, z inicjatywy 

własnej lub na wniosek Parlamentu 

Europejskiego, państwa członkowskiego 

lub przemysłu unijnego (w tym związków 

zawodowych i MŚP) wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju (począwszy 

od horyzontalnych zakłóceń panujących w 

danym kraju, a następnie przechodząc do 

czynników produkcji i zakłóceń 

sektorowych) lub sektorze; w odniesieniu 

do krajów, w przypadku których 

zarejestrowano znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie 

powinno zostać ukończone na trzy 

miesiące przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia i przyjęte w 

ciągu piętnastu dni od daty jego wejścia w 

życie. Podczas opracowywania 

sprawozdania należy przeprowadzić 

konsultacje z przemysłem unijnym, w tym 
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ze związkami zawodowymi i MŚP. 

Komisja opracowuje sprawozdanie w 

koordynacji z najważniejszymi partnerami 

handlowymi UE. Takie sprawozdanie i 

dowody, na których się ono opiera, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora; zainteresowane strony powinny 

mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. Zgodnie ze swoją rolą 

Parlament Europejski ma monitorować 

proces opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego, 

państwa członkowskiego lub przemysłu 

unijnego (w tym związków zawodowych i 

MŚP) bądź w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja powinna przyjąć specjalne 

sprawozdanie lub zaktualizować 

istniejące. W każdym przypadku Komisja 

Europejska powinna przeprowadzać 

przegląd sprawozdania co dwa i pół roku. 

 _________________ 

 1a O nadwyżkach zdolności produkcyjnych 

mówimy wówczas, gdy nadwyżki 

handlowe stają się strukturalne i nie 

towarzyszy im żadna przewaga 

komparatywna w danym kraju, gdy ceny i 

koszty krajowe są niższe od cen na rynku 

światowym lub gdy inwestycje w nowe 

zdolności produkcyjne realizowane są 

pomimo rosnącej nadwyżki w handlu. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby Komisji 

mogą wydać sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą tych 

kryteriów w danym kraju lub sektorze; 

takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora; zainteresowane 

strony powinny mieć wystarczającą 

możliwość wypowiedzenia się na temat 

sprawozdania i dowodów, na których się 

ono opiera, w każdym dochodzeniu, w 

którym takie sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że taka sytuacja ma miejsce 

wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w 

tym koszty surowców, energii lub innych 

czynników produkcji, nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa. Należy także wyjaśnić, że 

stwierdzenie, czy tego rodzaju sytuacja 

istnieje, czy też nie, musi w szczególności 

uwzględniać potencjalny wpływ m.in. 

następujących czynników: faktu, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, ze szkodą – pod względem 

faktycznym i prawnym – dla 

odpowiedniego ładu korporacyjnego; 

obecności przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach, która umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty; polityki 

publicznej lub działań publicznych, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych; braku przejrzystego i 

skutecznie funkcjonującego prawa spółek 

oraz procedur upadłościowych, który to 

brak uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych; nieprzestrzegania lub 

niestosowania międzynarodowych 

standardów rachunkowości; operacji 

wymiany, których nie przeprowadza się 

według stawek rynkowych; stawek płac, 

które nie są wynikiem nieograniczonych 

negocjacji między pracownikami a 

pracodawcami; braku przejrzystego 

zestawu przepisów, który to brak prowadzi 
do dyskryminacyjnych skutków w 
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odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych; 

nieprzestrzegania przez kraj wywozu 

międzynarodowych i wielostronnych 

zobowiązań dotyczących norm 

społecznych, środowiskowych i w zakresie 

opodatkowania; dostępu do finansowania 

uzyskiwanego dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej i 

wszelkich innych okoliczności, które 

Komisja uznaje za odpowiednie do oceny 

istnienia znaczących zakłóceń. Istnienie 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w sektorze gospodarki kraju 

wywozu powinno automatycznie 

prowadzić do stosowania podczas 

konstruowania wartości normalnej 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości odniesienia obowiązujących 

międzynarodowo, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

Jeśli producent eksportujący z kraju, 

który nie spełnia tych warunków, 

wyraźnie wykaże jednak, że jego koszty 

jednego lub kilku czynników produkcji nie 

są zniekształcone, koszty te powinny być 

wykorzystywane podczas konstruowania 

wartości normalnej. Służby Komisji 

powinny sporządzić lub uaktualnić 

szczegółowe i kompletne sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub sektorze. 

W odniesieniu do krajów i sektorów, 

wobec których otwarto znaczną liczbę 

spraw antydumpingowych, sprawozdanie 

powinno zostać ukończone i przyjęte przed 

wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. Podczas opracowywania 

sprawozdania należy przeprowadzić 

konsultacje z przemysłem Unii; przy 

opracowywaniu sprawozdań uwzględnia 

się charakterystyczne cechy gospodarcze i 

handlowe MŚP, jak również sektory, w 

których MŚP prowadzą działalność. Każde 
sprawozdanie tego typu i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 



 

AM\1127399PL.docx 15/152 PE604.811v02-00 

 PL 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje, a także 

wystarczającą możliwość przekazania 

informacji wskazujących na występowanie 

znaczących zakłóceń. W ramach tych 

dochodzeń zapewnia się szczególną uwagę 

i wsparcie na rzecz MŚP. Parlament 

Europejski musi sprawować kontrolę nad 

opracowywaniem sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji, w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja musi sporządzić lub 

uaktualnić sprawozdanie. W każdym 

przypadku Komisja Europejska musi 

przeprowadzać aktualizację sprawozdania 

co dwa lata. 

Or. fr 

 

Poprawka  15 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, energii i innych czynników 

produkcji, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 
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rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

wyjaśnić, że stwierdzenie, czy tego rodzaju 

sytuacja istnieje, czy też nie, musi w 

szczególności uwzględniać potencjalny 
wpływ m.in. następujących czynników: 

faktu, że rynek jest w znacznej mierze 

obsługiwany przez przedsiębiorstwa 

będące własnością władz kraju wywozu 

lub będące pod kontrolą lub politycznym 

nadzorem tych władz lub też działające 

zgodnie ze wskazówkami tych władz; 

obecności przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach, która umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty; nadwyżki 

zdolności produkcyjnych prowadzącej do 

nadprodukcji; polityki manipulowania 

kursami powodującej zaniżanie wartości 

waluty krajowej; nieprzestrzegania przez 

kraju wywozu międzynarodowych 

zobowiązań dotyczących norm 

społecznych, środowiskowych i w zakresie 

opodatkowania, które powoduje 

zakłócenia konkurencji; polityki 

publicznej lub działań publicznych, które 
faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych; braku przejrzystego i 

skutecznie funkcjonującego prawa spółek 

oraz procedur upadłościowych, który to 

brak uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych; stawek płac, które nie są 

wynikiem nieograniczonych negocjacji 

między pracownikami a pracodawcami; 

braku przejrzystego zestawu przepisów, 

który to brak prowadzi do 

dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych; dostępu 

do finansowania uzyskiwanego dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej i wszelkich innych 

okoliczności, które Komisja uznaje za 

odpowiednie do oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. Istnienie 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w sektorze gospodarki kraju 

wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 
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cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących międzynarodowo, w 

państwach trzecich lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji. Jeśli producent 

eksportujący z kraju, który nie spełnia 

tych warunków, wyraźnie wykaże jednak, 

że jego koszty jednego lub kilku 

czynników produkcji nie są 

zniekształcone, koszty te powinny być 

wykorzystywane podczas konstruowania 

wartości normalnej. Należy także 

ustanowić przepisy, zgodnie z którymi 

służby Komisji sporządzają – w 

powiązaniu z przemysłem Unii – 
sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze. W odniesieniu 

do krajów, wobec których otwarto znaczną 

liczbę spraw antydumpingowych, 

sprawozdanie powinno być ukończone i 

przyjęte przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania należy 

przeprowadzić konsultacje z przemysłem 

Unii. Takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora. 

Zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. Parlament 

Europejski jest zobowiązany do 

kontrolowania procesu opracowywania 

sprawozdania. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego lub w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja musi opracować sprawozdanie 

lub, jeśli ono już istnieje, uaktualnić je. W 

każdym przypadku Komisja Europejska 

powinna przeprowadzać przegląd 

sprawozdania co dwa lata. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak nadwyżka zdolności przemysłowych, która 

wywiera poważny wpływ na zaopatrzenie rynku światowego i tym samym na ceny, przy czym 

jednocześnie manipulowanie kursem waluty umożliwia sprzedaż produktów wywożonych po 

zaniżonych cenach. Ponadto rola Parlamentu uwzględnia możliwość wnioskowania o 

opracowanie sprawozdania lub – jeśli takowe istnieje – o aktualizację sprawozdania, przy 

czym Parlament nie interweniuje bezpośrednio w sam proces, tak aby dokument nie stał się 

aktem ustawodawczym, który można zakwestionować przed WTO. 

 

Poprawka  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 
gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 
kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa 
w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. Znaczące zakłócenia w 

przypadku danego produktu to zakłócenia, 

które występują, gdy podane ceny lub 

koszty jednego lub większej liczby 

czynników produkcji nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa, lub są one znacząco niższe w 

rezultacie braku przestrzegania 

podstawowych międzynarodowych norm 

społecznych i środowiskowych. Należy 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, 

powinny mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: zakłócenia 

wywołane przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw związane 

z prywatyzacją oraz korzystaniem z 

systemu nierynkowych form wymiany lub 

kompensacji, brak przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 
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inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny, brak przejrzystego i 

efektywnego zbioru przepisów 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych, brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie wystarczającym 

przepisom gwarancyjnym oraz 

odpowiedniemu nadzorowi, brak 

ratyfikacji i poprawnego wdrożenia 

podstawowych konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) oraz wielostronnych umów 

środowiskowych, których stroną jest Unia, 

oraz wszelkie inne okoliczności, które 

Komisja uzna za stosowne w celu 

stwierdzenia istnienia znaczących 

zakłóceń. Należy też wyjaśnić, że istnienie 

jednego lub większej liczby znaczących 

zakłóceń w gospodarce jako całości lub w 

sektorze gospodarki kraju wywozu 

powinno automatycznie prowadzić do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 
lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

Jeśli producent dokonujący wywozu z 

kraju, w którym istnieje jedno lub większa 

liczba znaczących zakłóceń, w 

przekonujący sposób wykaże jednak, że 

koszty jednego lub kilku jego czynników 

produkcji nie są zniekształcone, koszty te 

powinny być wykorzystywane podczas 

konstruowania wartości normalnej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji powinny wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; podczas 

opracowywania sprawozdania należy 

przeprowadzić konsultacje z 

przedstawicielami unijnego przemysłu i 

związków zawodowych; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 
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opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. Komisja powinna 

aktualizować sprawozdanie co dwa lata. 

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 

unijnego przemysłu lub związków 

zawodowych bądź z własnej inicjatywy w 

przypadku zmiany okoliczności w danym 

kraju lub sektorze Komisja powinna też 

zaktualizować sprawozdanie. Komisja 

powinna włączyć analizę wdrożenia i 

skutków niniejszego rozporządzenia do 

swojego rocznego sprawozdania z 

unijnych działań antydumpingowych, 

antysubsydyjnych i zabezpieczających 

oraz przedstawić sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym 

surowców i innych czynników produkcji, 

nie wynikają z działania sił rynkowych, 
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wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby Komisji 

mogą wydać sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą tych 

kryteriów w danym kraju lub sektorze; 

takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora; zainteresowane 

strony powinny mieć wystarczającą 

możliwość wypowiedzenia się na temat 

sprawozdania i dowodów, na których się 

ono opiera, w każdym dochodzeniu, w 

którym takie sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

ponieważ wywierają na nie wpływ inne 

siły takie jak interwencja rządowa, 

monopol lub oligopol i in., prowadząc do 

szczególnej sytuacji na rynku, która 

uniemożliwia poprawne porównania cen 

eksportowych z cenami i kosztami 

krajowymi. Należy także wyjaśnić, że aby 

ocenić istnienie znaczących zakłóceń, 

należy uwzględnić m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące, pośrednio lub 

bezpośrednio, własnością władz kraju 

wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, pośrednia lub bezpośrednia 

obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwiająca im 

ingerowanie w ceny, koszty lub inne 

decyzje handlowe takich przedsiębiorstw, 

polityka publiczna lub działania publiczne, 

które faworyzują pewnych lub wszystkich 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej, w tym w drodze dotacji 

sektorowych lub w wyniku istnienia 

oligopolu lub monopolu na rynku 

surowców lub czynników produkcji, oraz 

występują wszelkie inne okoliczności, 

które Komisja uzna za odpowiednie w celu 

oceny istnienia znaczących zakłóceń. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi Komisja może wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze. Wszystkie 

zainteresowane strony, w tym przemysł 

unijny, zagraniczni eksporterzy z danego 

kraju i jego rząd, powinny być włączone w 

konsultacje w procesie opracowywania 

sprawozdania. Takie sprawozdanie i 

dowody, na których się ono opiera, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora; zainteresowane strony powinny 
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mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. Zgodnie ze swoją rolą 

Parlament Europejski powinien 

monitorować proces opracowywania 

sprawozdania. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego lub w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja powinna zaktualizować 

sprawozdanie. W każdym przypadku 

Komisja Europejska powinna 

przeprowadzić przegląd sprawozdania co 

dwa lata. Sprawozdanie to nie powinno 

mieć charakteru wiążącego, Komisja 

uzasadnia je jednak należycie, odnosząc 

się do stwierdzonych zakłóceń i użytej 

metodyki, przy wprowadzaniu środków 

zaradczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

(3) Takie zakłócenia systemowe lub w 

skali makro decydują w dużym stopniu o 
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prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 
przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie z 

którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się 

ono opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

tym, czy w przedsiębiorstwach i sektorach 

ceny i koszty są znacznie zniekształcone. 

Ocena zakłóceń systemowych jest 

szczególnie ważna w przypadku 

niejednolitych sektorów składających się 

w dużej mierze z małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), gdzie szczególnie 

trudno jest znaleźć dowody na zakłócenia 

sektorowe. 

 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w danym sektorze gospodarki 
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kraju wywozu powinno automatycznie 

prowadzić do stosowania podczas 

konstruowania wartości normalnej 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości odniesienia obowiązujących w 

wymiarze międzynarodowym, w 

państwach trzecich lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji. Jeśli producent 

eksportujący z kraju lub sektora, w którym 

istnieje jedno lub większa liczba 

znaczących zakłóceń w przekonujący 

sposób wykaże, że nie jest bezpośrednio 

ani pośrednio dotknięty żadnym ze 

znaczących zakłóceń i że jego koszty 

jednego lub kilku czynników produkcji nie 

są zniekształcone, koszty te są 

wykorzystywane do konstruowania 

wartości normalnej. Brak zniekształceń 

kosztów producenta eksportującego w 

przypadku danego czynnika i jego 

wiarygodność należy ocenić m.in. przez 

odniesienie do ilości produkcji, ich 

proporcji w stosunku do całkowitych 

kosztów danego czynnika i rzeczywistego 

wykorzystania w produkcji. Takie 

ustalenia w poszczególnych przypadkach 

nie powinny wpływać na wartość 

normalną obowiązującą wobec innych 

producentów eksportujących, nie powinny 

zatem być ekstrapolowane na cały kraj ani 

na cały sektor, bez względu na stosowanie 

art. 17. Należy także ustanowić przepisy, 

zgodnie z którymi służby Komisji wydają 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze. Sprawozdanie 

powinno obejmować zarówno 

zniekształcenia dotyczące 

sektora/przedsiębiorstwa, jak i zakłócenia 

w skali makro/systemowe, przy czym te 

ostatnie są szczególnie istotne dla 

sektorów o znacznym odsetku MŚP. 

Należy konsultować się z przemysłem 

unijnym w procesie opracowywania 

sprawozdania. Takie sprawozdanie i 

dowody, na których się ono opiera, 

powinny zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 
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kraju lub sektora. Zgodnie ze swoją rolą 

Parlament Europejski powinien 

monitorować proces opracowywania 

sprawozdania. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego lub w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja powinna zaktualizować 

sprawozdanie. Poczynione ustalenia co do 

istnienia praktyk zakłócających 

gospodarkę rynkową w danym kraju lub 

sektorze należy uwzględniać we 

wszystkich istotnych dowodach 

włączanych do akt i powinny one zostać 

ostatecznie przygotowane przez Komisję 

nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 

wszczęcia dochodzenia. Zainteresowane 

strony powinny mieć 10 dni na 

przedstawienie uwag w sprawie tych 

ustaleń. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 
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czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. Po 

wszczęciu dochodzenia w sprawie 

przywozu z danego kraju lub sektora, w 

którego przypadku Komisja stwierdziła 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia znaczących zakłóceń, Komisja 

powinna tymczasowo ustalić, czy w tym 

kraju lub sektorze istnieją znaczące 

zakłócenia, i poinformować o tym strony 

dochodzenia. Wszelkie ustalenie, że w 

danym kraju lub sektorze istnieją 

znaczące zakłócenia, pozostaje ważne, o 

ile nie zostaną przedstawione 

wystarczające dowody wykazujące ponad 

wszelką wątpliwość, że znaczące 

zakłócenia przestały już istnieć w danym 

kraju lub sektorze, i obowiązuje ono do 

odwołania. 

Or. en 



 

AM\1127399PL.docx 27/152 PE604.811v02-00 

 PL 

 

Poprawka  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się 

dzięki instytucjom wdrażającym cele 

polityki publicznej. Należy także 

ustanowić przepisy, zgodnie z którymi 

służby Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że taka sytuacja występuje 

między innymi wówczas, gdy podane ceny 

lub koszty, w tym koszty surowców lub 

innych czynników produkcji, nie wynikają 

z działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa. Należy także wyjaśnić, że aby 

ocenić istnienie znaczących zakłóceń, 

należy uwzględnić m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

wysoki stopień wpływu rządu na przydział 

zasobów i decyzje przedsiębiorstw – 

bezpośrednio lub pośrednio (np. za 

pośrednictwem organów publicznych) – 

na przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 

handlowym czy pieniężnym, istnienie 

zakłóceń wywołanych przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
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dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

związanych z prywatyzacją oraz 

korzystaniem z systemu nierynkowych 

form wymiany lub kompensacji, brak lub 

nieprawidłowe wdrażanie przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona udziałowców, 

publiczna dostępność rzetelnych danych o 

spółkach), brak lub nieprawidłowe 

wdrażanie spójnego, efektywnego i 

przejrzystego zbioru ustaw 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych, brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie wystarczającym 

przepisom gwarancyjnym oraz 

odpowiedniemu nadzorowi, oraz wszelkie 

inne okoliczności, które Komisja uzna za 

odpowiednie do stwierdzenia znaczącego 

zakłócenia. 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że taka sytuacja występuje 

między innymi wówczas, gdy podane ceny 

lub koszty, w tym koszty surowców lub 

innych czynników produkcji, nie wynikają 
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rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

z działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa. Należy także wyjaśnić, że aby 

stwierdzić istnienie znaczących zakłóceń, 

można uwzględnić m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz z formalnym lub faktycznym 

poświęceniem odpowiednich zasad ładu 

korporacyjnego, obecność przedstawicieli 

państwa w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, brak przejrzystego i 

skutecznie funkcjonującego prawa spółek, 

brak przejrzystego zestawu przepisów, 

który może prowadzić do 

dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych, a dostęp 

do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej lub występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uzna za 

odpowiednie w celu oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. Należy także 

ustanowić przepisy, zgodnie z którymi 

służby Komisji mogą wydać sprawozdania 

dotyczące zniekształceń, które mogą 

potencjalnie doprowadzić do dochodzenia 

antydumpingowego, opisujące sytuację na 

rynku dotyczącą tych przypadków w 

danym kraju lub sektorze, zarówno nowe, 

jak i stanowiące aktualizację istniejących 

sprawozdań; takie sprawozdania i 

dowody, na których się one opierają, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego danego kraju lub 

sektora; zainteresowane strony powinny 

mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 
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każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 
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Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; sprawozdanie powinno 

obejmować zarówno zniekształcenia 

dotyczące sektora/przedsiębiorstwa, jak i 

zakłócenia w skali makro/znaczące, przy 

czym te ostatnie są szczególnie istotne dla 

sektorów o znacznym odsetku MŚP. 

Ocena znaczących zakłóceń jest 

szczególnie ważna w przypadku 

niejednolitych sektorów składających się 

w dużej mierze z małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), w przypadku 

których szczególnie trudno jest znaleźć 

dowody na zakłócenia sektorowe; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

(3) Mając na uwadze, że konieczne 

jest promowanie i obrona handlu 

międzynarodowego opartego na zasadach 

sprawiedliwości, zrównoważoności i 

uczciwej konkurencji, oraz w świetle 

doświadczeń zgromadzonych w 

postępowaniach prowadzonych w 

przeszłości należy wyjaśnić okoliczności, 

w których można uznać, że występują 
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gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 
kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie z 

którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 
danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się 

ono opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

znaczące zakłócenia spowodowane 

stosowaniem przez kraj wywozu praktyk 

zakłócających gospodarkę rynkową, w 

wyniku których stosowanie krajowych cen 

lub kosztów produkcji, w tym kosztów 

surowców, energii i innych czynników 

produkcji, staje się nieodpowiednie. W 

tym celu konieczne jest wskazanie, że 

podczas oceny rzeczywistego zachowania 
kraju wywozu należy uwzględnić 

następujące kryteria: wysoki stopień 

wpływu państwa na przydział zasobów i 

decyzje przedsiębiorstw – bezpośrednio lub 

pośrednio (przez organy publiczne) – na 

przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 

handlowym czy pieniężnym; zakłócenia 

wywołane przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw związane 

z prywatyzacją oraz systemy nierynkowych 

form wymiany lub kompensacji (np. 

handel wymienny); brak przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona udziałowców, 

publiczna dostępność rzetelnych danych o 

spółkach); brak spójnego, efektywnego i 

przejrzystego zbioru ustaw 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych; brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie odpowiednim 

przepisom gwarancyjnym oraz 

adekwatnemu nadzorowi; posiadanie 

przez przemysł krajowy ponad 40 % 

udziału w światowym rynku w danym 

sektorze, co wiąże się z zaistnieniem 

podejrzenia nadużywania pozycji 

dominującej; niezgodność z 

międzynarodowymi i europejskimi 

przepisami w zakresie podatkowym, 

społecznym i środowiskowym; oraz 

wszelkie inne kryteria lub dowody uznane 
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przez Komisję za właściwe do oceny 

istnienia znaczących zakłóceń. 

Or. it 

 

Poprawka  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

nieegzekwowanie wielostronnych umów 

środowiskowych, których Unia jest stroną; 

nieegzekwowanie podstawowych 

konwencji Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP); dostęp do finansowania 
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opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców i innych czynników produkcji, 

nie wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 
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przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach lub inne okoliczności 

umożliwiające ingerowanie w ceny lub 

koszty, w tym przez przydział zasobów i 

decyzje podejmowane przez 

przedsiębiorstwa, politykę publiczną lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 
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uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na uczciwą 

konkurencję. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty produkcji, w 

tym podatki i koszty surowców 

pierwotnych i wtórnych, pracy i 

przestrzegania wymogów środowiskowych, 

są znacznie poniżej średnich cen i kosztów 

podmiotów działających na rynku 

międzynarodowym, ponieważ wywiera na 

nie wpływ interwencja rządowa mająca na 

celu zapewnienie nieuczciwej przewagi 

konkurencyjnej. Należy także wyjaśnić, że 

na stwierdzenie, czy tego rodzaju sytuacja 

istnieje, czy też nie, mogą mieć 

potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, ingerencja państwa w 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do cen i 

kosztów w celu nieuczciwego uzyskania 

przewagi konkurencyjnej. Należy także 

ustanowić przepisy, zgodnie z którymi 

Komisja wydaje i aktualizuje 

sprawozdania opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą praktyk dumpingu 

gospodarczego, podatkowego, społecznego 

i środowiskowego w krajach będących 

partnerami handlowymi UE lub w 

pewnych istotnych sektorach; takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora; zainteresowane strony 

powinny mieć wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. 

Or. en 
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Poprawka  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w danym sektorze 

gospodarki państwa wywozu powinno 

automatycznie prowadzić do stosowania 

podczas konstruowania wartości 

normalnej niezniekształconych cen, 

kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

Jeśli producent eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, w 

przekonujący sposób wykaże, że jego 

koszty jednego lub kilku czynników 

produkcji nie są zniekształcone, koszty te 

powinny być wykorzystywane do 

konstruowania wartości normalnej. Brak 

zniekształceń kosztów producenta 

eksportującego w przypadku danego 

czynnika i jego wiarygodność należy 

ocenić m.in. przez odniesienie do ilości 

produkcji, ich proporcji w stosunku do 

całkowitych kosztów danego czynnika i 

rzeczywistego wykorzystania w produkcji. 

Takie ustalenia w poszczególnych 

przypadkach nie powinny wpływać na 

wartość normalną obowiązującą wobec 

innych producentów eksportujących, nie 

powinny zatem być ekstrapolowane na 

cały kraj ani na cały sektor, bez względu 

na stosowanie art. 17. 

Or. en 
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Poprawka  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Jeśli producent eksportujący z 

kraju lub sektora, w którym istnieje jedno 

lub większa liczba znaczących zakłóceń w 

przekonujący sposób wykaże, że nie jest 

bezpośrednio ani pośrednio dotknięty 

żadnym ze znaczących zakłóceń i że jego 

koszty jednego lub kilku czynników 

produkcji nie są zniekształcone, koszty te 

są wykorzystywane do konstruowania 

wartości normalnej. Takie ustalenia w 

poszczególnych przypadkach nie powinny 

wpływać na wartość normalną 

obowiązującą wobec innych producentów, 

nie powinny zatem być ekstrapolowane na 

cały kraj ani na cały sektor, bez względu 

na stosowanie art. 17. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Należy także ustanowić przepisy, 

zgodnie z którymi służby Komisji wydają 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze. Podczas 

opracowywania sprawozdania należy 

przeprowadzić konsultacje z przemysłem 

unijnym. Takie sprawozdanie i dowody, 

na których się ono opiera, powinny zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora. 
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Parlament Europejski powinien 

monitorować proces sporządzania takiego 

sprawozdania. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego lub w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja aktualizuje sprawozdanie. 

Poczynione ustalenia co do istnienia 

znaczących zakłóceń w danym kraju lub 

sektorze należy uwzględniać we 

wszystkich istotnych dowodach 

włączonych do akt i powinny one zostać 

ostatecznie przygotowane przez Komisję 

nie później niż w ciągu trzech miesięcy po 

wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane 

strony powinny mieć 10 dni na 

przedstawienie uwag w sprawie tych 

ustaleń. 

Or. en 

 

Poprawka  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak kraj wywozu 

stosuje praktyki zakłócające gospodarkę 

rynkową, wskutek których koszty 

odzwierciedlone w ewidencji strony objętej 

dochodzeniem są sztucznie zaniżone, 

koszty takie powinny być dostosowane lub 

ustalone na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków, 

niezniekształconych międzynarodowych 

cen lub wartości odniesienia albo rynków 

w Unii Europejskiej. W świetle 

doświadczeń zgromadzonych w 

postępowaniach prowadzonych w 
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przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

przeszłości należy doprecyzować, że na 

użytek stosowania przepisów 

wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. Dotyczy to w szczególności 

sytuacji, gdy normy społeczne i 

środowiskowe obowiązujące w kraju 

wywozu nie są równoważne z normami 

obowiązującymi w Europie lub gdy w co 

najmniej jednym sektorze występują 

nadmierne zdolności produkcyjne, co ma 

znaczący wpływ na ceny i koszty. Możliwe 

informacje lub dowody na istnienie 

praktyk zakłócających gospodarkę 

rynkową mogą również przedstawiać 

zainteresowane strony, np. 

przedsiębiorstwa i związki zawodowe. 

Należy uwzględniać te informacje przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie 

przedstawiania lub aktualizowania 

sprawozdań. 

Or. it 

 

Poprawka  31 

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

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 
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podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występuje jedno lub większa 

liczba znaczących zakłóceń, wskutek 

których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie należy 

ustalać na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków, 

rynków unijnych albo niezniekształconych 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. Przy stosowaniu tych 

przepisów zasadnicze znacznie ma, w celu 

utrzymania równowagi między prawami i 

zobowiązaniami ustanowionymi przez 

WTO, jej porozumienia i protokoły, aby 

Unia uwzględniała jak są one 

interpretowane i stosowane przez 

partnerów handlowych Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. Wskazania co do istnienia 

znaczących zakłóceń może też zgłaszać 

unijny przemysł. Takie wskazania należy 

brać pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie sporządzania lub 

aktualizacji stosownych sprawozdań. 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. Wskazania co do istnienia 

znaczących zakłóceń może też zgłaszać 

unijny przemysł. Takie wskazania należy 

brać pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie sporządzania lub 

aktualizacji stosownych sprawozdań. 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie powinno 

się ustalić na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków, 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia albo z rynków w Unii. W 

świetle doświadczeń zgromadzonych w 

postępowaniach prowadzonych w 

przeszłości należy doprecyzować, że na 

użytek stosowania przepisów 

wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach. Wskazania co do istnienia 

znaczących zakłóceń może też zgłaszać 

unijny przemysł. Takie wskazania należy 

brać pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie sporządzania lub 

aktualizacji stosownych sprawozdań. 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków, w tym rynku 

unijnego, albo międzynarodowych cen lub 

wartości odniesienia. W świetle 

doświadczeń zgromadzonych w 

postępowaniach prowadzonych w 

przeszłości należy doprecyzować, że na 

użytek stosowania przepisów 

wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

Or. en 

 

Poprawka  36 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie wiarygodnych zapisów 

będących w posiadaniu eksportera lub 
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dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

producenta objętego dochodzeniem. Jeżeli 

jednak w kraju wywozu występują 

znaczące zakłócenia, wskutek których 

koszty odzwierciedlone w ewidencji strony 

objętej dochodzeniem są sztucznie 

zaniżone, koszty takie można dostosować 

lub ustalić je na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

Or. fr 

 

Poprawka  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

(4) Należy także przypomnieć, że 

koszty powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 
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sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

sztucznie zaniżone, koszty takie należy 

ustalić na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia. W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Należy ponadto przypomnieć, że w 

odniesieniu do metodyki wykorzystanej w 

pierwotnym dochodzeniu, która ma zostać 

wykorzystana w dochodzeniu 

przeglądowym, zastosowanie ma art. 11 

ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. W 

związku z tym należy wyjaśnić, że przy 

badaniu, czy istnieją przesłanki wskazujące 

na zmianę okoliczności, należy 

odpowiednio uwzględnić wszelkie 

stosowne dowody, w tym istotne 

sprawozdania z oceny dotyczące 

okoliczności panujących na rynku 

(5) Należy ponadto przypomnieć, że w 

odniesieniu do metodyki wykorzystanej w 

pierwotnym dochodzeniu, która ma zostać 

wykorzystana w dochodzeniu 

przeglądowym, zastosowanie ma art. 11 

ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. W 

związku z tym należy wyjaśnić, że przy 

badaniu, czy istnieją przesłanki wskazujące 

na zmianę okoliczności, należy 

odpowiednio uwzględnić wszelkie 

stosowne dowody, w tym istotne 

sprawozdania z oceny dotyczące 

okoliczności panujących na rynku 
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krajowym producentów eksportujących 

oraz dowody wykorzystane do ich 

przygotowania, przy czym sprawozdania i 

dowody te zamieszcza się w aktach, a 

zainteresowanym stronom zapewnia się 

możliwość przekazania uwag na ich temat. 

krajowym producentów eksportujących 

oraz dowody wykorzystane do ich 

przygotowania, przy czym sprawozdania i 

dowody te zamieszcza się w aktach, a 

zainteresowanym stronom zapewnia się 

możliwość przekazania uwag na ich temat. 

Ponadto należy uwzględnić stosowne 

porozumienia o wolnym handlu zawarte z 

krajami, których gospodarka jest 

uzależniona od państwa, którego dotyczy 

sprawozdanie, przy określaniu środków 

antydumpingowych i antysubsydyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 

regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że 

odpowiedni okres, o którym mowa w art. 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 

regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a, metodyka 

przewidziana w art. 2 ust. 6a nie powinna 
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11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia po 

takim przejściu. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 

także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 

sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

zastąpić pierwotnej metodyki użytej do 

określenia wartości normalnej w ramach 

przeglądów, o których mowa w art. 11 ust. 

3 rozporządzenia (UE) 2016/1036, do dnia, 

w którym pierwszy przegląd wygaśnięcia 

tych środków, po upływie dwóch lat po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, w zależności od tego, co 

nastąpi później. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 

także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 

sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 
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regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że 

odpowiedni okres, o którym mowa w art. 

11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia po 

takim przejściu. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 

także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 

regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–7, uznaje się, że 

odpowiedni okres, o którym mowa w art. 

11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia po 

takim przejściu. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 

także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–7 samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 
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sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Poprawka  41 

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

Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 

regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że 

odpowiedni okres, o którym mowa w art. 

11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia po 

takim przejściu. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 

(6) Przy braku jakichkolwiek innych 

szczegółowych przepisów przejściowych 

regulujących tę kwestię, należy 

wprowadzić przepis, zgodnie z którym 

niniejsze rozporządzenie jest stosowane do 

wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, 

w celu wprowadzenia szczegółowej zasady 

przejściowej oraz mając na uwadze brak 

jakichkolwiek innych szczegółowych 

przepisów przejściowych regulujących tę 

kwestię, należy wprowadzić przepis, 

zgodnie z którym, w przypadku przejścia z 

wartości normalnej obliczanej na 

podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 

lit. b) na wartość normalną obliczaną na 

podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że 

odpowiedni okres, o którym mowa w art. 

11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

(UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia po 

takim przejściu. W celu ograniczenia 

ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego 

rozporządzenia należy przyjąć takie samo 

podejście w odniesieniu do przeglądów 

prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 

rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy 
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także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 

sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

także przypomnieć, że przejście z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie art. 2 

ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na 

wartość normalną obliczaną na podstawie 

art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie 

stanowiłoby wystarczającego dowodu w 

rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. Takie przepisy 

przejściowe, umożliwiające dalsze 

stosowanie środków obrony przed 

przywozem, powinny wypełnić lukę, która 

w przeciwnym razie mogłaby być źródłem 

niepewności prawa, zapewnić 

zainteresowanym stronom odpowiednie 

możliwości dostosowania się do sytuacji w 

związku z wygaśnięciem poprzednich oraz 

wejściem w życie nowych przepisów, a 

także ułatwić sprawne, uporządkowane i 

sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia 

(UE) 2016/1036. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Nie należy naruszać ciągłości stosowania środków przejściowych i osłabiać przedmiotowych 

sektorów przez wycofanie środków obrony przed przywozem. 

 

Poprawka  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Przy stosowaniu tych przepisów 

zasadnicze znaczenie, w celu utrzymania 

równowagi między prawami i 

zobowiązaniami ustanowionymi przez 

porozumienia WTO, w tym protokoły do 

nich, ma uwzględnianie przez Unię, jak są 

one interpretowane i stosowane przez 

głównych partnerów handlowych Unii. 

Or. en 
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Poprawka  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Motyw 4 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1) motyw 4 otrzymuje brzmienie: 

„W celu utrzymania równowagi między 

prawami i obowiązkami ustanowionymi w 

Układzie ogólnym w sprawie taryf celnych 

i handlu (GATT), stosując postanowienia 

porozumienia antydumpingowego z 1994 

r., istotne jest, aby Unia uwzględniała 

wykładnię tych postanowień przez 

głównych partnerów handlowych Unii.”. 

„W celu utrzymania równowagi między 

prawami i obowiązkami ustanowionymi w 

porozumieniach WTO, w tym w 

protokołach do nich, stosując 

postanowienia istotne jest ustanowienie, 

aby Unia uwzględniała wykładnię tych 

postanowień i ich stosowanie przez 

głównych partnerów handlowych Unii.”. 

Or. en 

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

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

 

Poprawka  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

a) Takie zakłócenia systemowe lub w 

skali makro decydują w dużym stopniu o 

tym, czy w przedsiębiorstwach i sektorach 

ceny i koszty są znacznie zniekształcone. 

Ocena zakłóceń systemowych jest 

szczególnie ważna w przypadku 

niejednolitych sektorów składających się 

w dużej mierze z małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), gdzie szczególnie 
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ceny lub wartości odniesienia. Do tego 

celu przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

trudno jest znaleźć dowody na zakłócenia 

sektorowe. 

 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w danym sektorze gospodarki 

kraju wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producenci eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, jasno 

wykażą, że ich branża jako całość nie jest 

dotknięta bezpośrednio ani pośrednio 

żadnym znaczącym zakłóceniem, ich 

koszty wykorzystuje się do konstruowania 

wartości normalnej. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, jasno 

wykaże, że jego koszty jednego lub kilku 

czynników produkcji są powiązane z 

przywozem z krajów bez znaczących 

zakłóceń i nie są zniekształcone zgodnie z 

oceną opisaną w kolejnym ustępie, koszty 

te wykorzystuje się do konstruowania 

wartości normalnej. 

 Brak zniekształceń kosztów producenta 

eksportującego w przypadku danego 

czynnika i jego wiarygodność ocenia się 

m.in. przez odniesienie do ilości 
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produkcji, ich proporcji w stosunku do 

całkowitych kosztów danego czynnika i 

rzeczywistego wykorzystania w produkcji. 

 Takie ustalenia w poszczególnych 

przypadkach nie wpływają na wartość 

normalną innych producentów 

eksportujących, nie są zatem 

ekstrapolowane na cały kraj ani na cały 

sektor, bez względu na stosowanie art. 17. 

 W odniesieniu do rozmaitych elementów 

opisanych powyżej Komisja ustala 

ostateczne terminy przedstawienia 

dowodów, aby umożliwić poszanowanie 

zarówno prawa do obrony wszystkim 

zainteresowanym stronom, jak i 

przestrzeganie ogólnych terminów 

proceduralnych. Komisja może przyjąć 

dalsze dowody dotyczące poszczególnych 

czynników produkcji po upływie tego 

terminu jedynie wówczas, jeśli mogą one 

zostać odpowiednio i adekwatnie 

zweryfikowane przez Komisję, a pozostałe 

strony będą miały wystarczająco dużo 

czasu na zgłoszenie uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w jej sektorach nie jest 

właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 



 

PE604.811v02-00 56/152 AM\1127399PL.docx 

PL 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia dla każdego 

czynnika produkcji. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, w tym w Unii, o 

ile stosowne dane na temat kosztów są 

łatwo dostępne. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje niezniekształconą i 

odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w danym sektorze gospodarki 

kraju wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, w 

przekonujący sposób wykaże, że jego 

koszty jednego lub kilku czynników 

produkcji nie są zniekształcone, zgodnie z 

kolejnym ustępem, koszty te są 

wykorzystywane do konstruowania 

wartości normalnej. 

 Brak zniekształceń kosztów producenta 

eksportującego w przypadku danego 

czynnika i jego wiarygodność ocenia się 

m.in. przez odniesienie do ilości 

produkcji, ich proporcji w stosunku do 

całkowitych kosztów danego czynnika i 

rzeczywistego wykorzystania w produkcji. 

 Takie ustalenia w poszczególnych 

przypadkach nie wpływają na wartość 

normalną innych producentów 

eksportujących, nie są zatem 
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ekstrapolowane na cały kraj ani na cały 

sektor, bez względu na stosowanie art. 17. 

 W odniesieniu do rozmaitych elementów 

opisanych powyżej Komisja ustala 

ostateczne terminy przedstawienia 

dowodów, aby umożliwić poszanowanie 

zarówno prawa do obrony wszystkim 

zainteresowanym stronom, jak i 

przestrzeganie ogólnych terminów 

proceduralnych. Komisja może przyjąć 

dalsze dowody dotyczące poszczególnych 

czynników produkcji po upływie tego 

terminu jedynie wówczas, jeśli mogą one 

zostać odpowiednio i adekwatnie 

zweryfikowane przez Komisję, a pozostałe 

strony będą miały wystarczająco dużo 

czasu na zgłoszenie uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

bądź w jednym lub większej liczbie jej 

sektorów nie jest właściwe stosowanie cen 

i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia dla każdego 

czynnika produkcji, a zasady niższego cła 

nie można stosować na potrzeby 

obliczania cła antydumpingowego od 
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ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

przywozu produktów od producentów 

eksportujących z tego kraju. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują: 

 – stosowne koszty produkcji i sprzedaży w 

odpowiednim reprezentatywnym kraju 

będącym producentem, w którym ceny i 

koszty będące przedmiotem dochodzenia 

wynikają z działania sił rynkowych, w tym 

w Unii 

 lub 

 – jeśli Komisja uzna to za niewłaściwe, 

niezniekształcone ceny międzynarodowe, 

koszty lub wartości odniesienia, o ile 

stosowne dane na temat kosztów są łatwo 

dostępne. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje odpowiednią kwotę 

kosztów administracyjnych, kosztów 

sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski. 

 W przypadku braku niezniekształconych 

międzynarodowych kosztów lub wartości 

odniesienia bądź kosztów lub wartości 

odniesienia państw trzecich Komisja 

określa wartość normalną w oparciu o 

jakąkolwiek inną uzasadnioną podstawę, 

w tym w oparciu o odpowiednie ceny lub 

koszty w UE. Dzieje się tak w 

szczególności w sytuacjach, gdy znaczną 

część unijnych przedsiębiorstw z branży 

zgłaszającej skargi stanowią MŚP. 

Rzetelność kosztów i cen danego czynnika 

produkcji uznawanych za 

niezniekształcone ocenia się m.in. przez 

odniesienie do ilości produkcji, ich 

proporcji w stosunku do całkowitych 

kosztów danego czynnika i rzeczywistego 

wykorzystania w produkcji. 

 W ramach tej metodyki ciężar 

udowodnienia braku znaczących zakłóceń 
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dla każdego czynnika produkcji spoczywa 

na producentach z kraju wywozu. Jeśli 

producent eksportujący z kraju, w którym 

występuje jedno lub większa liczba 

istotnych zakłóceń przekonująco wykaże, 

że koszty jednego lub większej liczby jego 

poszczególnych czynników produkcji nie 

podlegają zakłóceniom, te konkretne 

czynniki kształtujące koszty produkcji 

powinny być wykorzystywane do 

konstruowania wartości normalnej, bez 

uszczerbku dla stosowania 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości referencyjnych obowiązujących 

w państwach trzecich, na arenie 

międzynarodowej lub w UE dla tych 

czynników produkcji, które ulegają 

znaczącym zniekształceniom. 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w gospodarce jako całości lub w jej 

sektorach nie jest właściwe stosowanie cen 

i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 
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i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, w tym w państwie 

członkowskim, o ile stosowne dane na 

temat kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje niezniekształconą i odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

 Istnienie znaczących zakłóceń w 

gospodarce jako całości lub w sektorze 

gospodarki kraju wywozu automatycznie 

prowadzi do stosowania podczas 

konstruowania wartości normalnej 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości odniesienia obowiązujących w 

wymiarze międzynarodowym, w 

państwach trzecich lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji. 

 Jeśli producenci eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieją znaczące 

zakłócenia, w przekonujący sposób 

wykażą, że ich koszty jednego lub kilku 

czynników produkcji nie są zniekształcone 

w branży jako całości, koszty te są 

wykorzystywane do konstruowania 

wartości normalnej. 

 Brak zniekształceń kosztów producentów 

eksportujących w przypadku danego 

czynnika i ich wiarygodność ocenia się 

m.in. przez odniesienie do ilości 

produkcji, ich proporcji w stosunku do 

całkowitych kosztów danego czynnika i 

rzeczywistego wykorzystania w produkcji. 

 Aby umożliwić Komisji dotrzymanie 

ogólnych ostatecznych terminów 

proceduralnych i zapewnić przestrzeganie 

prawa do obrony przysługującego 

wszystkim zainteresowanym stronom, 

Komisja ustala ostateczne terminy 

przedstawienia dowodów w odniesieniu do 

poszczególnych elementów opisanych 

powyżej. W szczególności Komisja może 

przyjąć dalsze dowody dotyczące 

poszczególnych czynników produkcji po 
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upływie tego terminu jedynie wówczas, 

jeśli mogą one zostać odpowiednio i 

adekwatnie zweryfikowane przez Komisję, 

a pozostałe strony będą miały 

wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie 

uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w jej sektorach nie jest 

właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia dla każdego 

czynnika produkcji. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, w tym w Unii, o 

ile stosowne dane na temat kosztów są 

łatwo dostępne. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje niezniekształconą i 

odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w sektorze gospodarki kraju 
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wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producenci eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, w 

przekonujący sposób wykażą, że ich koszty 

jednego lub kilku czynników produkcji nie 

są zniekształcone w branży jako całości, 

koszty te wykorzystuje się do 

konstruowania wartości normalnej. 

 Brak zniekształceń kosztów producentów 

eksportujących w przypadku danego 

czynnika i ich wiarygodność ocenia się 

m.in. przez odniesienie do ilości 

produkcji, ich proporcji w stosunku do 

całkowitych kosztów danego czynnika i 

rzeczywistego wykorzystania w produkcji. 

 Aby umożliwić Komisji dotrzymanie 

ogólnych ostatecznych terminów 

proceduralnych i zapewnić przestrzeganie 

prawa do obrony przysługującego 

wszystkim zainteresowanym stronom, 

Komisja ustala ostateczne terminy 

przedstawienia dowodów w odniesieniu do 

poszczególnych elementów opisanych 

powyżej. W szczególności Komisja może 

przyjąć dalsze dowody dotyczące 

poszczególnych czynników produkcji po 

upływie tego terminu jedynie wówczas, 

jeśli mogą one zostać odpowiednio i 

adekwatnie zweryfikowane przez Komisję, 

a pozostałe strony będą miały 

wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie 

uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 



 

AM\1127399PL.docx 63/152 PE604.811v02-00 

 PL 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w jej sektorach nie jest 

właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia dla każdego 

czynnika produkcji. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju. Odpowiedni 

reprezentatywny kraj jest wybierany w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyboru. Wybrany kraj posiada 

również wystarczająco wysoki poziom 

norm społecznych i środowiskowych, przy 

czym wystarczające poziomy określa się 

na podstawie ratyfikacji przez państwo 

trzecie wielostronnych umów 

środowiskowych oraz załączonych do nich 

protokołów, których UE jest stroną w 

dowolnym czasie, a także konwencji MOP 

wymienionych w wykazie zawartym w 

załączniku -I. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje odpowiednią kwotę 

kosztów administracyjnych, kosztów 

sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski. 
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 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w sektorze gospodarki kraju 

wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju, w 

którym istnieje jedno lub większa liczba 

znaczących zakłóceń, w przekonujący 

sposób wykaże jednak, że koszty jednego 

lub kilku jego czynników produkcji nie są 

zniekształcone, koszty te są 

wykorzystywane do konstruowania 

wartości normalnej. 

 Wiarygodność kosztów i cen danego 

czynnika uznawanych za 

niezniekształcone ocenia się m.in. przez 

odniesienie do ilości produkcji, ich 

proporcji w stosunku do całkowitych 

kosztów danego czynnika i rzeczywistego 

wykorzystania w produkcji. 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w kraju wywozu nie jest właściwe 

stosowanie cen i kosztów krajowych w 
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normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

kraju wywozu, wartość normalną 

konstruuje się na podstawie kosztów 

produkcji i sprzedaży odzwierciedlających 

niezniekształcone ceny lub wartości 

odniesienia. Do tego celu przyjmuje się, że 

źródła, które Komisja może wykorzystać, 

obejmują: 

 – odpowiednie koszty produkcji i 

sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego co kraj 

wywozu. Jeśli do ustalenia kosztów 

produkcji stosowane są dane pochodzące 

od poszczególnych przedsiębiorstw, należy 

wybrać przedsiębiorstwo, którego wywóz 

wskazuje, że jest ono konkurencyjne na 

światowym rynku w momencie 

wytworzenia danego produktu; 

 lub, jeśli nie jest to właściwe: 

 – niezniekształcone ceny 

międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. 

 Jeśli Komisja uzna pewne dane krajowe 

za niezniekształcone, zwłaszcza w wyniku 

przedstawienia przez eksporterów i 

producentów wystarczających informacji 

w tym celu, w tym w ramach przepisów 

dotyczących zainteresowanych stron 

zawartych w lit. c), powinna wykorzystać 

te dane. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje odpowiednią kwotę 
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kosztów administracyjnych, kosztów 

sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przy korzystaniu z danych pochodzących od poszczególnych przedsiębiorstw do obliczania 

wartości normalnej należy używać danych konkurencyjnego przedsiębiorstwa w danej branży. 

Należy używać danych krajowych, jeśli można je uznać za niezniekształcone. 

 

Poprawka  51 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w jej sektorze nie jest 

właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia dla każdego czynnika 

produkcji lub stosowne koszty produkcji i 

sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, w tym w państwie 

członkowskim UE. Skonstruowana wartość 

normalna obejmuje niezniekształconą i 

odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 
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 Istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń w gospodarce jako 

całości lub w danym sektorze gospodarki 

kraju wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów i wartości odniesienia 

obowiązujących w wymiarze 

międzynarodowym, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producenci eksportujący z kraju lub 

sektora, w którym istnieje jedno lub 

większa liczba znaczących zakłóceń, jasno 

wykażą, że ich branża jako całość nie jest 

dotknięta bezpośrednio ani pośrednio 

żadnym znaczącym zakłóceniem, ich 

koszty są wykorzystywane do 

konstruowania wartości normalnej. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w określonym sektorze lub w gospodarce 

jako całości nie jest właściwe stosowanie 

cen i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 
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i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz rozsądną marżę zysku. 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju produkcji, w 

którym ceny i koszty produkcji objęte 

dochodzeniem są wynikiem swobodnej gry 

sił rynkowych, o ile stosowne dane na 

temat kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz rozsądną marżę 

zysku. W przeciwnym wypadku – gdy dane 

te nie są dostępne, wiarygodne lub gdy 

sam eksporter lub władze kraju wywozu 

utrudniają przeprowadzenie dochodzenia 

– skonstruowana w ten sposób wartość 

normalna musi uwzględniać odpowiednią 

kwotę na potrzeby dodatkowej marży 

korygującej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Pojęcie podobnego poziomu rozwoju nie przekłada się w rzeczywistości na wiarygodne 

porównanie krajów pod względem struktur gospodarczych, przykładowo ze względu na brak 

redystrybucji bogactw. Zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego Chiny byłyby 

porównywalne z Ekwadorem i Peru. 

 

Poprawka  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w kraju wywozu nie jest właściwe 

stosowanie cen i kosztów krajowych, 
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normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które Komisja 

może wykorzystać, obejmują stosowne 

koszty produkcji i sprzedaży w 

odpowiednim reprezentatywnym kraju o 

podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak kraj wywozu, o ile 

stosowne dane są łatwo dostępne, lub – 

jeśli Komisja uzna to za stosowne – 

niezniekształcone międzynarodowe ceny, 

koszty lub wartości odniesienia. Jeśli 

Komisja uzna pewne koszty krajowe za 

niezniekształcone, zwłaszcza w wyniku 

przekonującego wykazania przez 

eksporterów i producentów 

wystarczających informacji w tym celu, w 

tym w ramach przepisów dotyczących 

zainteresowanych stron zawartych w lit. 

c), powinna wykorzystać te koszty. 
Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w całej gospodarce lub sektorach 

gospodarki nie jest właściwe stosowanie 

cen i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalna jest oparta na cenie lub 

skonstruowana na podstawie kosztów 
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normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

produkcji i sprzedaży odzwierciedlających 

niezniekształcone ceny lub wartości 

odniesienia. Do tego celu przyjmuje się, że 

źródła, które można wykorzystać, 

obejmują niezniekształcone ceny 

międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, o odpowiednim 

poziomie norm społecznych i 

środowiskowych, o ile stosowne dane na 

temat kosztów są łatwo dostępne, w unijne 

koszty produkcji i sprzedaży, jeśli dotyczy. 

Pośrednie koszty środowiskowe, takie jak 

emisje CO2, brane są pod uwagę i 

szacowane jako część całkowitych kosztów 

dla tej samej kwoty w Unii; w przypadku 

braku współpracy ze strony kraju wywozu 

stosowany będzie maksymalny koszt. 
Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 
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ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które Komisja 

może wykorzystać, obejmują 

niezniekształcone ceny międzynarodowe, 

koszty lub wartości odniesienia lub 

stosowne koszty produkcji i sprzedaży w 

odpowiednim reprezentatywnym kraju o 

podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak kraj wywozu, o ile 

stosowne dane na temat kosztów są łatwo 

dostępne. Jeśli Komisja uzna pewne koszty 

krajowe za niezniekształcone, zwłaszcza w 

wyniku przekonującego wykazania przez 

eksporterów i producentów 

wystarczających informacji w tym celu, w 

tym w ramach przepisów dotyczących 

zainteresowanych stron zawartych w lit. 

c), powinna wykorzystać te koszty. 
Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Za odpowiedni reprezentatywny kraj należy w pierwszej kolejności uznać kraj o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego co kraj wywozu, o ile odpowiednie dane są łatwo dostępne. 

Jeśli tak nie jest, należy wybrać dowolny odpowiedni reprezentatywny kraj. 

Jeśli chodzi o zgodność z przepisami WTO, eksporterzy powinni mieć możliwość 

udowodnienia, że ich koszty krajowe nie są zniekształcone; w takim przypadku Komisja będzie 

miała obowiązek wykorzystania tych kosztów krajowych do skonstruowania wartości 

normalnej. 

 

Poprawka  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie jednego lub większej 

liczby znaczących zakłóceń w gospodarce 

jako całości lub w jej sektorze lub 

sektorach nie jest właściwe stosowanie cen 

i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje 

niezniekształconą i odpowiednią kwotę 

kosztów administracyjnych, kosztów 

sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

 

Poprawka  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

a) Jeżeli kraj wywozu stosuje praktyki 

zakłócające gospodarkę rynkową, wskutek 

których dochodzi do znaczących zakłóceń 

krajowych cen lub kosztów produkcji, w 

tym kosztów surowców, energii i innych 

czynników produkcji, wartość normalną 

konstruuje się na podstawie 

niezniekształconych międzynarodowych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia lub 
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odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego 

celu przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

stosownych kosztów produkcji i sprzedaży 

w odpowiednim reprezentatywnym kraju, 

w tym w państwach Unii, o ile stosowne 

dane na temat kosztów są łatwo dostępne. 

Pośrednie koszty środowiskowe, takie jak 

emisje dwutlenku węgla, muszą być 

uwzględniane i szacowane jako część 

całkowitych kosztów dla tej samej kwoty w 

Europie; w przypadku braku współpracy 

ze strony kraju wywozu stosuje się 

maksymalny koszt. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią i 

niezniekształconą kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. it 

 

Poprawka  58 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji – w tym kosztów pracy, 

przestrzegania wymogów środowiskowych 
i podatków – i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 
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wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

Or. en 

 

Poprawka  59 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz rozsądną marżę zysku. 

a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w gospodarce jako całości lub w 

określonym sektorze nie jest właściwe 

stosowanie cen i kosztów krajowych w 

kraju wywozu, wartość normalną 

konstruuje się na podstawie kosztów 

produkcji i sprzedaży odzwierciedlających 

niezniekształcone ceny lub wartości 

odniesienia. Do tego celu przyjmuje się, że 

źródła, które można wykorzystać, 

obejmują niezniekształcone ceny 

międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, o ile stosowne 

dane na temat kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz rozsądną marżę 

zysku. 

Or. fr 
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Poprawka  60 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń 

dotyczących danego produktu w 

rozumieniu lit. a) stwierdza się między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, energii 

lub innych czynników produkcji, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

należy uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: faktu, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, ze szkodą – pod 

względem faktycznym i prawnym – dla 

odpowiedniego ładu korporacyjnego; 

obecności przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach, która umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty; polityki 

publicznej lub działań publicznych, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych; braku przejrzystego i 

skutecznie funkcjonującego prawa spółek 

oraz procedur upadłościowych, który 

uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych; nieprzestrzegania lub 

niestosowania międzynarodowych 

standardów rachunkowości; operacji 

wymiany, których nie przeprowadza się 

według stawek rynkowych; stawek płac, 

które nie są wynikiem nieograniczonych 
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negocjacji między pracownikami a 

pracodawcami; braku przejrzystego 

zestawu przepisów, który to brak prowadzi 
do dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych; 

nieprzestrzegania międzynarodowych i 

wielostronnych zobowiązań dotyczących 

norm społecznych, środowiskowych i w 

zakresie opodatkowania przez kraj 

wywozu; dostępu do finansowania 

uzyskiwanego dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej i 

wszelkich innych okoliczności, które 

Komisja uznaje za odpowiednie do oceny 

istnienia znaczących zakłóceń. 

 Istnienie znaczących zakłóceń w 

gospodarce jako całości lub w sektorze 

gospodarki kraju wywozu automatycznie 

prowadzi do stosowania podczas 

konstruowania wartości normalnej 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości odniesienia obowiązujących 

międzynarodowo, w państwach trzecich 

lub w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju, 

który nie spełnia tych warunków, 

wyraźnie wykaże, że jego koszty jednego 

lub kilku czynników produkcji nie są 

zniekształcone, koszty te są 

wykorzystywane podczas konstruowania 

wartości normalnej. 

Or. fr 

 

Poprawka  61 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny 

sprzedaży lub koszty, w tym koszty i cena 

sprzedaży surowców i energii, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

należy uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: faktu, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz; obecności 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach, która umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty; polityki 

publicznej lub działań publicznych, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych; nadwyżki zdolności 

produkcyjnych prowadzącej do 

nadprodukcji, polityki manipulowania 

kursami powodującej zaniżanie wartości 

waluty krajowej; nieprzestrzegania przez 

kraj wywozu międzynarodowych 

zobowiązań dotyczących norm 

społecznych, środowiskowych i w zakresie 

opodatkowania, które powoduje 

zakłócenia konkurencji; braku 

przejrzystego i skutecznie 

funkcjonującego prawa spółek oraz 

procedur upadłościowych, który 

uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych; stawek płac, które nie są 

wynikiem nieograniczonych negocjacji 

między pracownikami a pracodawcami; 

braku przejrzystego zestawu przepisów, 

który to brak prowadzi do 

dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych; dostępu 

do finansowania uzyskiwanego dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 
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publicznej oraz wszelkich innych 

okoliczności, które Komisja uznaje za 

odpowiednie do oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

 Istnienie znaczących zakłóceń w 

gospodarce jako całości lub w jednym lub 

większej liczbie sektorów gospodarki kraju 

wywozu automatycznie prowadzi do 

stosowania podczas konstruowania 

wartości normalnej niezniekształconych 

cen, kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących międzynarodowo, w 

państwach trzecich lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z danego 

kraju oskarżony o nieprzestrzeganie tych 

warunków wyraźnie wykaże, że jego 

koszty jednego lub kilku czynników 

produkcji nie są zniekształcone, koszty te 

są wykorzystywane podczas 

konstruowania wartości normalnej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak nadwyżka zdolności przemysłowych, która 

wywiera poważny wpływ na zaopatrzenie rynku światowego i tym samym na ceny, przy czym 

jednocześnie manipulowanie kursem waluty umożliwia sprzedaż produktów wywożonych po 

zaniżonych cenach. Ponadto rola Parlamentu uwzględnia możliwość wnioskowania o 

opracowanie sprawozdania lub – jeśli takowe istnieje – o aktualizację sprawozdania, przy 

czym Parlament nie interweniuje bezpośrednio w sam proces, tak aby dokument nie stał się 

aktem ustawodawczym, który można zakwestionować przed WTO. 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 
rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców i innych 

czynników produkcji, nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa lub występują nadwyżki zdolności 

produkcyjnych1b. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ 

następujących czynników: wpływ państwa 

na przydział zasobów i decyzje 

przedsiębiorstw – bezpośrednio lub 

pośrednio (np. poprzez organy publiczne) 

– na przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 

handlowym czy pieniężnym, zakłócenia 

wywołane przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw związane 

z prywatyzacją oraz korzystaniem z 

systemu nierynkowych form wymiany 

handlowej lub kompensacji, brak 

przejrzystego i niedyskryminacyjnego 

prawa spółek, zapewniającego odpowiedni 

ład korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona udziałowców, 

publiczna dostępność rzetelnych danych o 

spółkach), brak przejrzystego i 

efektywnego zbioru przepisów 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych, brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie wystarczającym 

przepisom gwarancyjnym oraz 

odpowiedniemu nadzorowi, stawki płac 

nie są wynikiem nieograniczonych 

negocjacji między pracownikami a 

zarządem, brak przejrzystego zestawu 

przepisów prowadzi do dyskryminacyjnych 

skutków w odniesieniu do wspólnych 

przedsięwzięć i innych inwestycji 
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zagranicznych, a dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej, brak 

ratyfikacji i poprawnego wdrożenia 

podstawowych konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) oraz wielostronnych umów 

środowiskowych, których stroną jest Unia, 

nieprzestrzeganie stosownych zaleceń 

OECD w zakresie opodatkowania (np. 

inicjatywy dotyczącej erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków) oraz 

wszelkie inne okoliczności, które Komisja 

uzna za stosowne, aby stwierdzić istnienie 

znaczących zakłóceń. Dla przykładu w 

załączniku podano szczegółowy wykaz 

znaczących zakłóceń stwierdzonych w 

trakcie wcześniejszych postępowań 

antydumpingowych. Po zakończeniu 

każdego postępowania wykaz ten jest 

aktualizowany. 

 _________________ 

 1b O nadwyżkach zdolności produkcyjnych 

mówimy wówczas, gdy nadwyżki 

handlowe stają się strukturalne i nie 

towarzyszy im żadna przewaga 

komparatywna w danym kraju, gdy ceny i 

koszty krajowe są niższe od cen na rynku 

światowym lub gdy inwestycje w nowe 

zdolności produkcyjne realizowane są 

pomimo rosnącej nadwyżki w handlu. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 
rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się 

dzięki instytucjom wdrażającym cele 

polityki publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić 

wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w 

tym koszty surowców i innych czynników 

produkcji, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Przy 

rozważaniu, czy znaczące zakłócenia 

występują, czy też nie, uwzględnia się 

m.in. następujące czynniki: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

wysoki stopień wpływu państwa na 

przydział zasobów i decyzje 

przedsiębiorstw – bezpośrednio lub 

pośrednio (np. poprzez organy publiczne) 

– na przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 

handlowym czy pieniężnym, istnienie 

zakłóceń wywołanych przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

związanych z prywatyzacją oraz 

korzystaniem z systemu nierynkowych 

form wymiany lub kompensacji, brak lub 

nieprawidłowe wdrażanie przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona akcjonariuszy i 

udziałowców, publiczna dostępność 

rzetelnych danych o spółkach), brak lub 

nieprawidłowe wdrażanie spójnego, 

efektywnego i przejrzystego zbioru 

przepisów zapewniających poszanowanie 

praw własności oraz funkcjonowanie 

procedur upadłościowych, brak 

prawdziwego sektora finansowego, 
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działającego niezależnie od państwa i 

podlegającego prawnie i faktycznie 

wystarczającym przepisom gwarancyjnym 

oraz odpowiedniemu nadzorowi, oraz 

wszelkie inne okoliczności, które Komisja 

uzna za odpowiednie w celu oceny 

istnienia znaczących zakłóceń. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też 

nie, można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców i innych 

czynników produkcji, nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywierają na nie wpływ inne czynniki, 

takie jak interwencja rządowa, monopol 

lub oligopol i in., prowadząc do 

szczególnej sytuacji na rynku, która 

uniemożliwia poprawne porównania cen 

eksportowych z cenami i kosztami 

krajowymi. Przy ocenie istnienia 

znaczących zakłóceń można uwzględnić 

m.in. potencjalny wpływ następujących 

czynników: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące, pośrednio lub 

bezpośrednio, własnością władz kraju 

wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, pośrednia lub bezpośrednia 

obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwiająca im 
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ingerowanie w ceny, koszty lub inne 

decyzje handlowe takich przedsiębiorstw, 

polityka publiczna lub działania publiczne, 

które faworyzują jednego lub większą 

liczbę dostawców krajowych lub w inny 

sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej, w 

tym w drodze dotacji sektorowych lub w 

wyniku istnienia oligopolu lub monopolu 

na rynku surowców lub czynników 

produkcji, oraz inne okoliczności, które 

Komisja uzna za odpowiednie do 

stwierdzenia istnienia znaczących 

zakłóceń. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 
rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić 

wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w 

tym koszty surowców i innych czynników 

produkcji, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Przy 

rozważaniu, czy znaczące zakłócenia 

występują, czy też nie, uwzględnia się 

m.in. następujące czynniki: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz z formalnym lub faktycznym 

poświęceniem odpowiednich zasad ładu 
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przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

korporacyjnego, obecność przedstawicieli 

państwa w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, brak przejrzystego i 

skutecznego funkcjonującego prawa 

spółek oraz procedur upadłościowych, 

który uniemożliwia egzekwowanie praw 

własności, stawki płac nie są wynikiem 

nieograniczonych negocjacji między 

pracownikami a zarządem, brak 

przejrzystego zestawu przepisów prowadzi 

do dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych, dostęp 

do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej oraz występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uzna za 

odpowiednie w celu oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, 

czy znaczące zakłócenia występują, czy też 

nie, można uwzględnić m.in. potencjalny 

b) Podczas oceny rzeczywistego 

zachowania kraju wywozu zgodnie z lit. a) 

należy uwzględnić następujące kryteria: 

wysoki stopień wpływu państwa na 

przydział zasobów i decyzje 

przedsiębiorstw – bezpośrednio lub 

pośrednio (przez organy publiczne) – na 

przykład przez stosowanie cen 

ustanowionych przez państwo lub praktyki 

dyskryminacyjne w systemie podatkowym, 
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wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

handlowym czy pieniężnym; zakłócenia 

wywołane przez państwo w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw związane 

z prywatyzacją oraz systemy nierynkowych 

form wymiany lub kompensacji (np. 

handel wymienny); brak przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny (stosowanie 

międzynarodowych standardów 

rachunkowości, ochrona udziałowców, 

publiczna dostępność rzetelnych danych o 

spółkach); brak spójnego, efektywnego i 

przejrzystego zbioru ustaw 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych; brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie odpowiednim 

przepisom gwarancyjnym oraz 

adekwatnemu nadzorowi; posiadanie 

przez przemysł krajowy ponad 40 % 

udziału w światowym rynku w danym 

sektorze, co wiąże się z zaistnieniem 

podejrzenia nadużywania pozycji 

dominującej; niezgodność z 

międzynarodowymi i europejskimi 

przepisami w zakresie podatkowym, 

społecznym i środowiskowym; oraz 

wszelkie inne kryteria lub dowody uznane 

przez Komisję za właściwe do oceny 

istnienia znaczących zakłóceń. 

Or. it 

 

Poprawka  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

b) Znaczne zakłócenia w przypadku 

danego produktu to zakłócenia w 

rozumieniu lit. a), które występują, gdy 

podane ceny lub koszty jednego lub 

większej liczby czynników produkcji nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa, lub są znacznie 

obniżone w wyniku nieprzestrzegania 

podstawowych międzynarodowych norm 

społecznych i środowiskowych. Przy 

rozważaniu, czy znaczące zakłócenia 

występują, czy też nie, uwzględnia się 

m.in. potencjalny wpływ następujących 

czynników: zakłócenia wywołane przez 

państwo w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw związane z prywatyzacją 

oraz korzystaniem z systemu 

nierynkowych form wymiany lub 

kompensacji, brak przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego prawa spółek, 

zapewniającego odpowiedni ład 

korporacyjny; brak przejrzystego i 

efektywnego zbioru przepisów 

zapewniających poszanowanie praw 

własności oraz funkcjonowanie procedur 

upadłościowych, brak prawdziwego 

sektora finansowego, działającego 

niezależnie od państwa i podlegającego 

prawnie i faktycznie wystarczającym 

przepisom gwarancyjnym oraz 

odpowiedniemu nadzorowi, brak 

wdrożenia wielostronnych umów 

środowiskowych, których UE jest stroną w 

dowolnym czasie, a także konwencji MOP 

wymienionych w wykazie zawartym w 

załączniku -I, oraz wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uzna za 

stosowne w celu oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

Or. en 

 

Poprawka  68 
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Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też 

nie, można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić, gdy 

podane ceny lub koszty nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ istotna interwencja 

rządowa. Przy stwierdzaniu znaczących 

zakłóceń można uwzględnić m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz z formalnym lub faktycznym 

poświęceniem odpowiednich zasad ładu 

korporacyjnego, obecność przedstawicieli 

państwa w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, brak przejrzystego i 

skutecznie funkcjonującego prawa spółek, 

brak przejrzystego zestawu przepisów, 

który może prowadzić do 

dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych, dostęp 

do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej lub występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uzna za 

odpowiednie w celu oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

Or. en 
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Poprawka  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 1036/2016 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. W celach ilustracyjnych 

Komisja publikuje wykaz kryteriów, 

okoliczności i przykładów, które mogą 

służyć ocenie i uzasadnieniu, w jakich 

sytuacjach stosuje się metodykę dla 

sytuacji nierynkowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie publicznego wykazu w celach ilustracyjnych pomoże wszystkim 

zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć naturę i charakter „znaczących zakłóceń” 



 

AM\1127399PL.docx 89/152 PE604.811v02-00 

 PL 

wynikających z interwencji państwa w działalność producenta/eksportera. Taki „otwarty” i 

stale aktualizowany wykaz umożliwi ciągłe, bieżące zdobywanie tych informacji, zwłaszcza 

jeśli jest on publikowany jako standardowe roczne sprawozdanie Komisji dla Parlamentu. 

Taki wykaz dostarczałby pełniejszych informacji niż kluczowe przykłady przewidziane obecnie 

we wniosku Komisji. 

 

Poprawka  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

nieegzekwowanie wielostronnych umów 

środowiskowych, których Unia jest stroną; 

nieegzekwowanie podstawowych 

konwencji Międzynarodowej Organizacji 

Pracy; dostęp do finansowania uzyskuje 

się dzięki instytucjom wdrażającym cele 

polityki publicznej. 
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Or. en 

 

Poprawka  71 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 
rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) stwierdza się między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty i inne czynniki produkcji nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ 

następujących czynników: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej lub w inny sposób 

niestanowiący działania niezależnego od 

państwa oraz występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uzna za 

odpowiednie w celu oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

Or. en 
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Poprawka  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 
rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) stwierdza się między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców i innych 

czynników produkcji, nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa. Przy rozważaniu, czy znaczące 

zakłócenia występują, czy też nie, 

uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ 

następujących czynników: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach lub inne okoliczności 

umożliwiające ingerowanie w ceny lub 

koszty, w tym przez przydział zasobów i 

decyzje podejmowane przez 

przedsiębiorstwa, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 
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Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

istotny sposób naruszających uczciwą 

konkurencję w odniesieniu do danego 

produktu w rozumieniu lit. a) można 

stwierdzić między innymi wówczas, gdy 

na podane ceny lub koszty, w tym podatki 

i koszty surowców pierwotnych i 

wtórnych, pracy i przestrzegania 

wymogów środowiskowych, wywiera 

wpływ interwencja rządowa w celu 

ustanowienia nierównych warunków 

działania. Przy rozważaniu, czy znaczące 

zakłócenia występują, czy też nie, można 

uwzględnić m.in. potencjalny wpływ 

następujących czynników: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, ingerencja państwa w ceny lub 

koszty. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna, aby zapewnić pełny i kompleksowy obraz sytuacji. 

 

Poprawka  74 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też 

nie, można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić, gdy 

podane ceny lub koszty nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ istotna interwencja 

rządowa. Przy ocenie istnienia znaczących 

zakłóceń można uwzględnić m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) występuje wówczas, gdy 

podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 
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wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

znaczny wpływ interwencja rządowa. Przy 

rozważaniu, czy znaczące zakłócenia 

występują, czy też nie, uwzględnia się 

m.in. potencjalny wpływ następujących 

czynników: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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”. 

 

Poprawka  76 

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też 

nie, można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) występuje wówczas, gdy 

podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

znaczny wpływ interwencja rządowa. Przy 

ocenie istnienia znaczących zakłóceń 
można uwzględnić m.in. rzeczywisty 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczna jest ścisła definicja znaczących zakłóceń. 

 

Poprawka  77 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) występuje wówczas, gdy 
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innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Przy 

rozważaniu, czy znaczące zakłócenia 

występują, czy też nie, można uwzględnić 

m.in. potencjalny wpływ następujących 

czynników: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

istotny sposób naruszających uczciwą 

konkurencję w odniesieniu do danego 

produktu w rozumieniu lit. a) można 

stwierdzić między innymi wówczas, gdy 

na podane ceny lub koszty, w tym podatki 

i koszty surowców pierwotnych i 

wtórnych, pracy i przestrzegania 

wymogów środowiskowych, wywiera 

wpływ interwencja rządowa w celu 
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wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, dostęp do finansowania 

uzyskuje się dzięki instytucjom 

wdrażającym cele polityki publicznej. 

ustanowienia nieuczciwej przewagi 

konkurencyjnej. Przy rozważaniu, czy 

znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, ingerencja 

państwa w ceny i koszty w celu 

ustanowienia nieuczciwej przewagi 

konkurencyjnej. 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Przy określaniu znaczenia 

zakłóceń wskazanych w lit. a) Komisja 

uwzględnia m.in. udział takich 

zniekształconych cen i kosztów w 

całkowitych kosztach produkcji danego 

wyrobu i korzyści przyznane eksporterom 

danego produktu w porównaniu z 

niezniekształconymi cenami i kosztami.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Znaczenie zakłóceń należy analizować w odniesieniu do kosztów produkcji danego wyrobu, a 

nie w odniesieniu do gospodarki eksportującej jako takiej. 
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Poprawka  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne dowody 

w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 

krajów, w przypadku których wszczęto 

znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie zostaje 

ukończone i przyjęte przed wejściem w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Sprawozdanie powinno obejmować 

zarówno zniekształcenia dotyczące 

sektora/przedsiębiorstwa, jak i zakłócenia 

w skali makro/systemowe, przy czym te 

ostatnie są szczególnie istotne dla 

sektorów o znacznym odsetku MŚP. 

Podczas opracowywania sprawozdania 

przeprowadza się konsultacje z 

przemysłem unijnym. Takie sprawozdanie 

i dowody, na których się ono opiera, 

zostają włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. W razie braku sprawozdania 

Komisja wykorzystuje wszelkie dostępne 

informacje lub dane w celu wykazania 

istnienia jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń i stosuje metodykę, o 

której mowa w lit. a), w przypadku 

spełnienia odpowiednich wymogów. 

 Po wszczęciu dochodzenia w sprawie 

przywozu z danego kraju lub sektora, w 

którym Komisja stwierdziła uzasadnione 

wskazania możliwego istnienia istotnych 

zakłóceń, Komisja tymczasowo ustala, czy 

w przypadku tego kraju lub sektora 

istnieją znaczące zakłócenia, i informuje o 

tym strony dochodzenia. W ostatecznych 

ustaleniach co do istnienia znaczących 
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zakłóceń w danym kraju lub sektorze 

uwzględnia się wszystkie istotne dowody w 

aktach i ustalenia te zostają dokonane 

przez Komisję nie później niż w ciągu 45 

dni po wszczęciu dochodzenia. 

Zainteresowane strony mają 10 dni na 

przedstawienie uwag w sprawie tych 

ustaleń. Wszelkie ustalenie, że w danym 

kraju lub sektorze istnieją znaczące 

zakłócenia, pozostaje ważne, o ile nie 

zostaną przedstawione wystarczające 

dowody wykazujące ponad wszelką 

wątpliwość, że znaczące zakłócenia 

przestały już istnieć w danym kraju lub 

sektorze, i obowiązuje ono do odwołania. 

 Zgodnie ze swoją rolą Parlament 

Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja aktualizuje 

sprawozdanie. 

Or. en 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

c) Z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Parlamentu Europejskiego, 

państwa członkowskiego lub przemysłu 

unijnego (w tym związków zawodowych i 

MŚP) służby Komisji wydają 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą kryteriów 
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akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne dowody 

w aktach. 

wymienionych w lit. b) panującą w danym 

kraju (począwszy od horyzontalnych 

zakłóceń w danym kraju, a następnie 

przechodząc do zakłóceń dotyczących 

czynników produkcji i zakłóceń 

sektorowych) lub sektorze. 

 W odniesieniu do krajów, w przypadku 

których wszczęto znaczną liczbę 

postępowań antydumpingowych, 

sprawozdanie zostaje ukończone na trzy 

miesiące przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia i przyjęte w 

ciągu piętnastu dni od daty jego wejścia w 

życie. Podczas opracowywania 

sprawozdania przeprowadza się 

konsultacje z przemysłem unijnym, w tym 

ze związkami zawodowymi i MŚP. 

Komisja opracowuje sprawozdanie w 

koordynacji z najważniejszymi partnerami 

handlowymi UE. 

 Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne dowody 

w aktach. 

 Zgodnie ze swoją rolą Parlament 

Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego, 

państwa członkowskiego lub przemysłu 

unijnego (w tym związków zawodowych i 

MŚP) bądź z inicjatywy własnej Komisji, 

jeśli okoliczności w danym kraju lub 

sektorze ulegną zmianie, Komisja 

przyjmuje specjalne sprawozdanie lub 

aktualizuje istniejące. W każdym 
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przypadku Komisja Europejska 

przeprowadza przegląd sprawozdania co 

dwa i pół roku. 

Or. en 

 

Poprawka  82 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Służby Komisji sporządzają lub 

aktualizują szczegółowe i kompletne 
sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze. W odniesieniu do 

krajów i sektorów, wobec których otwarto 

znaczną liczbę spraw antydumpingowych, 

sprawozdanie powinno zostać ukończone i 

przyjęte przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania należy 

przeprowadzić konsultacje z przemysłem 

Unii; przy opracowywaniu sprawozdań 

uwzględnia się charakterystyczne cechy 

gospodarcze i handlowe MŚP, jak również 

sektory, w których MŚP prowadzą 

działalność. Takie sprawozdanie i dowody, 

na których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora. 

Zainteresowane strony mają wystarczającą 

możliwość wypowiedzenia się na temat 

sprawozdania i dowodów, na których się 

ono opiera, w każdym dochodzeniu, w 

którym takie sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje; mogą więc przekazać 

informacje wykazujące istnienie 

znaczących zakłóceń. W ramach tych 

dochodzeń szczególną uwagą i wsparciem 
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obejmuje się MŚP. W dokonanych 

ustaleniach uwzględnia się wszystkie 

stosowne dowody w aktach. Parlament 

Europejski sprawuje kontrolę nad 

opracowywaniem sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja musi sporządzić lub 

uaktualnić sprawozdanie. W każdym 

przypadku Komisja Europejska 

przeprowadza aktualizację sprawozdania 

co dwa lata. 

Or. fr 

 

Poprawka  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne dowody 

w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 

krajów, w przypadku których wszczęto 

znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie zostaje 

ukończone i przyjęte przed wejściem w 

życie niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania 

przeprowadza się konsultacje z 

przemysłem unijnym. Takie sprawozdanie 

i dowody, na których się ono opiera, 

zostają włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. W razie braku sprawozdania 

Komisja wykorzystuje wszelkie dostępne 

informacje lub dane w celu wykazania 

istnienia jednego lub większej liczby 
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znaczących zakłóceń oraz stosuje 

metodykę, o której mowa w lit. a), w 

przypadku spełnienia odpowiednich 

wymogów. 

 W dokonanych ustaleniach co do istnienia 

znaczących zakłóceń w danym kraju lub 

sektorze uwzględnia się wszystkie 

dostępne istotne dowody i zostają one 

ostatecznie przygotowane przez Komisję 

nie później niż w ciągu trzech miesięcy po 

wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane 

strony mają 10 dni na przedstawienie 

uwag w sprawie tych ustaleń. 

 Zgodnie ze swoją rolą Parlament 

Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja aktualizuje 

sprawozdanie. 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji wydają sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze. W odniesieniu do 

krajów, w przypadku których wszczęto 

znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie zostaje 

ukończone i przyjęte przed wejściem w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Wszystkie zainteresowane strony, w tym 
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i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

przemysł unijny i zagraniczni eksporterzy 

z danego kraju wywozu i jego rząd, biorą 

udział w konsultacjach w procesie 

opracowywania sprawozdania. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. Sprawozdanie to nie ma 

charakteru wiążącego, a w dokonanych 

ustaleniach uwzględnia się wszystkie 

stosowne dowody w aktach. 

 Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

lub w przypadku zmiany okoliczności w 

danym kraju lub sektorze Komisja 

aktualizuje sprawozdanie. W każdym 

przypadku Komisja powinna 

przeprowadzić przegląd sprawozdania co 

dwa lata. Sprawozdanie to nie ma 

charakteru wiążącego, Komisja uzasadnia 

je jednak należycie, odnosząc się do 

wykrytych zakłóceń i użytej metodyki, przy 

wprowadzaniu środków zaradczych. 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 
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Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

krajów, w przypadku których wszczęto 

znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie zostaje 

ukończone i przyjęte przed wejściem w 

życie niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania 

przeprowadza się konsultacje z 

przemysłem unijnym, który może też 

wskazać na istnienie znaczących zakłóceń. 
Takie wskazania należy brać pod uwagę 

przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

sporządzania i aktualizacji stosownych 

sprawozdań. Takie sprawozdanie i 

dowody, na których się ono opiera, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. Zainteresowane strony mają 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. W 

dokonanych ustaleniach uwzględnia się 

wszystkie stosowne dowody w aktach. 

Zgodnie ze swoją rolą Parlament 

Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja opracowuje nowe lub 

aktualizuje istniejące sprawozdanie. W 

każdym przypadku Komisja przeprowadza 

przegląd sprawozdania co dwa lata. 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 

krajów, w przypadku których wszczęto 

znaczną liczbę postępowań 

antydumpingowych, sprawozdanie zostaje 

ukończone i opublikowane przed wejściem 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Podczas opracowywania sprawozdania 

przeprowadza się konsultacje z 

przedstawicielami unijnego przemysłu i 

związków zawodowych. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

 Komisja aktualizuje to sprawozdanie co 

dwa lata. Komisja aktualizuje 

sprawozdanie także na wniosek 

Parlamentu Europejskiego, przemysłu 

unijnego, związków zawodowych lub z 

własnej inicjatywy w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze. 

Komisja zawiera analizę wdrożenia 

niniejszego rozporządzenia w swoim 

rocznym sprawozdaniu z unijnych działań 

antydumpingowych, antysubsydyjnych i 

zabezpieczających oraz przedstawia je 

Parlamentowi Europejskiemu. 

Or. en 

 

Poprawka  87 
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Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne dowody 

w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 

krajów, wobec których otwarto znaczną 

liczbę spraw antydumpingowych, 

sprawozdanie zostaje ukończone i przyjęte 

przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. Podczas opracowywania 

sprawozdania przeprowadzane są 

konsultacje z przemysłem Unii. 

 Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na MŚP stanowiące część 

przemysłu Unii. W dokonanych 

ustaleniach uwzględnia się wszystkie 

stosowne dowody w aktach. 

 Parlament Europejski sprawuje kontrolę 

nad opracowywaniem sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub w 

przypadku zmiany okoliczności w danym 

kraju lub sektorze Komisja musi 

opracować sprawozdanie lub, jeśli ono już 

istnieje, uaktualnić je. 
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 W każdym przypadku Komisja Europejska 

przeprowadza przegląd sprawozdania co 

dwa lata. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Rola Parlamentu uwzględnia możliwość wnioskowania o opracowanie sprawozdania lub – 

jeśli takowe istnieje – o aktualizację sprawozdania, przy czym Parlament nie interweniuje 

bezpośrednio w sam proces, tak aby dokument nie stał się aktem ustawodawczym, który 

można zakwestionować przed WTO. 

 

Poprawka  88 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Jeśli Komisja znajdzie 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia jednego lub większej liczby 

istotnych zakłóceń, o których mowa w lit. 

b), należy sporządzić lub zaktualizować 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

sytuację na rynku zgodnie z lit. b) w 

danym kraju lub sektorze. Podczas 

opracowywania sprawozdania 

przeprowadzane są konsultacje z 

przemysłem unijnym. Takie sprawozdanie 

i dowody, na których się ono opiera, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. Zainteresowane strony mają 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. W 

dokonanych ustaleniach co do istnienia 

znaczących zakłóceń w danym kraju lub 

sektorze uwzględnia się wszystkie 
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dostępne istotne dowody i zostają one 

ostatecznie przygotowane przez Komisję 

nie później niż w ciągu trzech miesięcy po 

wszczęciu dochodzenia. 

 Zgodnie ze swoją rolą Parlament 

Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja aktualizuje 

sprawozdanie. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze, jeśli mają dostęp do 

wiarygodnych informacji na temat 

możliwego istnienia znaczących zakłóceń. 

W odniesieniu do krajów, w przypadku 

których wszczęto znaczną liczbę 

postępowań antydumpingowych i 

podejrzewa się istnienie znaczących 

zakłóceń, sprawozdanie zostaje ukończone 

i przyjęte przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania 

przeprowadzane są konsultacje z 

przemysłem unijnym. Takie sprawozdanie 

i dowody, na których się ono opiera, mogą 

zostać włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. Zainteresowane strony mają 
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wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, ich uzupełnienia, 

podważenia lub polegania na nich w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. Komisja okresowo 

aktualizuje sprawozdanie, a w każdym 

przypadku jego przegląd należy 

przeprowadzać co dwa lata. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja powinna wydawać sprawozdania za każdym razem, gdy zyska dostęp do właściwie 

uzasadnionych wskazań (dostarczonych przez przemysł, państwo członkowskie lub inny 

podmiot) na temat istnienia znaczących zakłóceń. Sprawozdania takie powinny podlegać 

okresowemu przeglądowi; zainteresowane strony powinny mieć prawo do podważenia 

informacji faktycznych zawartych w sprawozdaniu. 

 

Poprawka  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

c) Jeśli Komisja znajdzie 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia istotnych zakłóceń, o których 

mowa w lit. b), lub jeśli jest to właściwe w 

celu wypełnienia zobowiązań 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia, należy sporządzić lub 

zaktualizować sprawozdanie opisujące 

sytuację na rynku zgodnie z lit. b) w 
danym kraju lub sektorze. Takie 

sprawozdania i dowody, na których się 

one opierają, zostają włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 
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sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, ich 

podważenia, uzupełnienia lub polegania 

na nich w każdym dochodzeniu, w którym 

takie sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

dotyczących istnienia znaczących 

zakłóceń uwzględnia się wszystkie 

stosowne dowody w aktach. Komisja 

dokonuje przeglądu sprawozdania i je 

aktualizuje, jeśli jest to konieczne z 

powodu zmiany sytuacji na rynku zgodnie 

z lit. b). Przeglądu sprawozdania należy 

dokonywać przynajmniej raz na dwa lata. 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. W 

odniesieniu do krajów, w przypadku 

których wszczęto znaczną liczbę 

postępowań antydumpingowych, 

sprawozdanie zostaje ukończone i przyjęte 

przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. Podczas opracowywania 

sprawozdania przeprowadza się 

konsultacje z przedstawicielami unijnego 

przemysłu i związków zawodowych. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 
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kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Jeśli Komisja znajdzie 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia istotnych zakłóceń, o których 

mowa w lit. b), lub jeśli jest to właściwe w 

celu wypełnienia zobowiązań 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia, służby Komisji mogą 

wydać lub zaktualizować sprawozdanie 

opisujące konkretną sytuację na rynku 

zgodnie z lit. b) w danym kraju lub 

sektorze. Takie sprawozdania i dowody, na 

których się one opierają, zostają włączone 

do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora. 

Zainteresowane strony mają wystarczającą 

możliwość wypowiedzenia się na temat 

sprawozdania i dowodów, na których się 

ono opiera, ich podważenia, uzupełnienia 

lub polegania na nich w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. W 

dokonanych ustaleniach dotyczących 

istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia 

się wszystkie stosowne dowody w aktach. 
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Or. en 

 

Poprawka  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 
opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 
Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Komisja wydaje sprawozdania, z 

inicjatywy własnej lub na wniosek 

podmiotów działających w danym 

sektorze, związku zawodowego lub 

organizacji pozarządowej, opisujące 

szczególną sytuację dotyczącą praktyk 

dumpingu gospodarczego, podatkowego, 

społecznego i środowiskowego w krajach 

będących partnerami handlowymi UE lub 

w pewnych istotnych sektorach, oraz je 

aktualizuje. Komisja dokonuje przeglądu 

tych sprawozdań co najmniej co dwa lata. 
Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony, w tym związki zawodowe i MŚP, 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, ich 

uzupełnienia i polegania na nich w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), panującą 

w danym kraju lub sektorze. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Służby Komisji wydają 

szczegółowe sprawozdanie opisujące 

sytuację na rynku zgodnie z lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, zostają włączone do akt dowolnego 

dochodzenia dotyczącego tego kraju lub 

sektora. Zainteresowane strony mają 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. W 

dokonanych ustaleniach co do istnienia 

znaczących zakłóceń w danym kraju lub 

sektorze uwzględnia się wszystkie istotne 

dowody w aktach i zostają one ostatecznie 

przygotowane przez Komisję nie później 

niż w ciągu trzech miesięcy po wszczęciu 

dochodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

c) Jeśli Komisja znajdzie 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia istotnych zakłóceń, o których 

mowa w lit. b), sporządza lub aktualizuje 

sprawozdanie opisujące sytuację na rynku 

zgodnie z lit. b) w danym kraju lub 
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się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

sektorze. Takie sprawozdania i dowody, na 

których się one opierają, zostają włączone 

do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora. 

Zainteresowane strony mają wystarczającą 

możliwość wypowiedzenia się na temat 

sprawozdania i dowodów, na których się 

ono opiera, ich podważenia, uzupełnienia 

lub polegania na nich w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. W 

dokonanych ustaleniach dotyczących 

istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia 

się wszystkie stosowne dowody w aktach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja powinna obowiązkowo wydawać sprawozdania, jeśli dysponuje wiarygodnymi 

dowodami na istnienie znaczących zakłóceń. Należy też zapewnić, aby sprawozdania te 

zawsze były uwzględniane w aktach dochodzeń. 

 

Poprawka  96 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 
opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 
Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

c) Komisja wydaje i aktualizuje 

sprawozdania opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą praktyk dumpingu 

gospodarczego, podatkowego, społecznego 

i środowiskowego w krajach będących 

partnerami handlowymi UE lub w 

pewnych istotnych sektorach. Komisja 

dokonuje przeglądu tych sprawozdań co 

najmniej co cztery lata. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 
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sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

Or. en 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11 bądź 

wniosku o przeprowadzenie nowego 

dochodzenia zgodnie z art. 12. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń, sprawozdanie 

zgodne z ust. 6 lit. b) stanowi 

wystarczający dowód uzasadniający 

obliczanie wartości normalnej zgodnie z 

metodyką, o której mowa w lit. a). W 

żadnym wypadku nie można nakładać na 

przemysł unijny dodatkowych obciążeń. 

 W razie braku sprawozdania Komisja 

wykorzystuje wszelkie dostępne 

informacje lub dane w celu wykazania 

istnienia znaczących zakłóceń oraz stosuje 

metodykę, o której mowa w lit. a), w 



 

AM\1127399PL.docx 117/152 PE604.811v02-00 

 PL 

przypadku spełnienia odpowiednich 

wymogów. 

 Zapewnia się pomoc techniczną i 

specjalne mechanizmy (np. bezpłatne 

porady prawne, jasne i przyjazne dla 

użytkownika wytyczne, zwłaszcza 

dotyczące zasad zachowania poufności), 

aby wspomagać MŚP w procesie 

wykorzystywania sprawozdań i zgłaszania 

skarg. 

Or. en 

 

Poprawka  98 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie znaczących zakłóceń, 

sprawozdanie zgodne z ust. 6 lit. b) 

stanowi wystarczający dowód w celu 

uzasadnienia obliczania wartości 

normalnej zgodnie z metodyką, o której 

mowa w lit. a). W każdym razie przemysłu 

Unii nie można obciążać żadnymi 

dodatkowymi kosztami, w odniesieniu do 

MŚP natomiast należy przewidzieć i 

wdrożyć specjalne wsparcie, biorąc pod 

uwagę trudności, które przedsiębiorstwa te 

mogą napotkać. 

 Brak sprawozdania nie uniemożliwia 

Komisji wykorzystania wszelkich 

dostępnych informacji lub danych w celu 

wykazania istnienia znaczących zakłóceń 
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oraz zastosowania metodyki, o której 

mowa w lit. a), w przypadku spełnienia 

odpowiednich wymogów. 

Or. fr 

 

Poprawka  99 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

 Jeśli wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie znaczących zakłóceń, 

sprawozdanie zgodne z ust. 6 lit. b) 

stanowi wystarczający dowód w celu 

uzasadnienia obliczania wartości 

normalnej zgodnie z metodyką, o której 

mowa w lit. a). W każdym razie nie można 

obciążać żadnymi dodatkowymi kosztami 

przemysłu Unii, a w szczególności MŚP, 

które muszą móc skorzystać ze wsparcia 

na żądanie. 

 Brak sprawozdania nie uniemożliwia 

Komisji wykorzystania wszelkich 

dostępnych informacji lub danych w celu 

wykazania istnienia znaczących zakłóceń 

oraz zastosowania metodyki, o której 

mowa w lit. a), w przypadku spełnienia 

odpowiednich wymogów. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

MŚP napotykają dodatkowe trudności, jeśli chodzi o koszty i dostęp do dokumentów, podczas 

badań prowadzonych przed przekazaniem sprawy do Komisji w celu rozpoczęcia 

dochodzenia. 

 

Poprawka  100 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń, sprawozdanie 

zgodne z ust. 6 lit. b) stanowi 

wystarczający dowód uzasadniający 

obliczanie wartości normalnej zgodnie z 

metodyką, o której mowa w lit. a). W 

żadnym wypadku nie można wymagać od 

unijnego przemysłu dostarczenia 

dodatkowych dowodów. 

 W razie braku sprawozdania Komisja 

wykorzystuje wszelkie dostępne 

informacje lub dane w celu wykazania 

istnienia jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń i stosuje metodykę, o 

której mowa w lit. a), w przypadku 

spełnienia odpowiednich wymogów. 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Salvatore Cicu 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

 Jeśli wnioski ze sprawozdań wykazują 

istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń, sprawozdanie 

zgodne z ust. 6 lit. b) stanowi 

wystarczający dowód uzasadniający 

obliczanie wartości normalnej zgodnie z 

metodyką, o której mowa w lit. a). W 

żadnym wypadku nie można nakładać na 

przemysł unijny dodatkowych obciążeń. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń, sprawozdanie 

zgodne z ust. 7 lit. b) stanowi 

wystarczający dowód uzasadniający 

obliczanie wartości normalnej zgodnie z 

metodyką, o której mowa w lit. a). W 
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żadnym wypadku nie można nakładać na 

przemysł unijny dodatkowych obciążeń. 

Or. en 

 

Poprawka  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 1036/2016 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie jednego lub większej liczby 

znaczących zakłóceń, sprawozdanie 

zgodne z lit. c) stanowi wystarczający 

dowód uzasadniający obliczanie wartości 

normalnej zgodnie z metodyką, o której 

mowa w lit. a). W żadnym wypadku nie 

można nakładać na przemysł unijny 

dodatkowych obciążeń. 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c) 

niniejszego ustępu, przy obliczaniu 

wartości normalnej na użytek złożenia 

skargi zgodnie z art. 5 lub wniosku o 

przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

sprawozdanie wykazuje istnienie jednego 

lub większej liczby znaczących zakłóceń, 

stanowi ono wystarczający dowód 

uzasadniający obliczanie wartości 

normalnej zgodnie z metodyką, o której 

mowa w lit. a) niniejszego ustępu. W 

żadnym wypadku nie można nakładać na 

przemysł unijny dodatkowych obciążeń. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na faktach ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 

9 zawartych w sprawozdaniu, o którym 

mowa w lit. c), przy obliczaniu wartości 

normalnej na użytek złożenia skargi 

zgodnie z art. 5 lub wniosku o przegląd 

zgodnie z art. 11. Jeśli sprawozdanie nie 

jest jeszcze dostępne, Komisja bada skargę 

zgodnie z odpowiednimi artykułami. 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 
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Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny i związki 

zawodowe mogą opierać się na 

sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

sprawozdanie nie jest jeszcze dostępne, 

Komisja bada skargę zgodnie z 

odpowiednimi artykułami niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na dowodach zawartych w sprawozdaniu, 

o których mowa w lit. c), aby spełnić 

kryteria dotyczące dowodów w świetle art. 

5 ust. 9, na użytek złożenia skargi zgodnie 

z art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z 

art. 11 bądź wniosku o przeprowadzenie 

nowego dochodzenia zgodnie z art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  108 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 
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Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na dowodach zawartych w sprawozdaniu, 

o których mowa w lit. c), aby spełnić 

kryteria dotyczące dowodów w świetle art. 

5 ust. 9 na użytek złożenia skargi zgodnie z 

art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z art. 

11 bądź wniosku o przeprowadzenie 

nowego dochodzenia zgodnie z art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na dowodach zawartych w sprawozdaniu, 

o którym mowa w lit. c), przy obliczaniu 

wartości normalnej na użytek złożenia 

skargi zgodnie z art. 5 lub wniosku o 

przegląd zgodnie z art. 11 bądź wniosku o 

przeprowadzenie dochodzenia zgodnie z 

art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się 

na dowodach zawartych w sprawozdaniu, 

o których mowa w lit. c), w świetle art. 5 

ust. 9 na użytek złożenia skargi zgodnie z 

art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z art. 

11 bądź wniosku o przeprowadzenie 

nowego dochodzenia zgodnie z art. 12. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zapewnić, aby dowody zawarte w sprawozdaniach były też wykorzystywane w 

dochodzeniach w ramach przeglądu wygaśnięcia. 

 

Poprawka  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 
W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich 

dowodów, na których opiera się organ 

prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku 

dla przepisów art. 19.”; 

e) Po wszczęciu dochodzenia w 

sprawie przywozu z danego kraju lub 

sektora, w którym Komisja stwierdziła 

uzasadnione wskazania możliwego 

istnienia istotnych zakłóceń, Komisja 

tymczasowo ustala, czy w przypadku tego 

kraju lub sektora istnieją znaczące 

zakłócenia, i informuje o tym strony 

dochodzenia. 

 Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego 

strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 

W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich 

dowodów, na których opiera się organ 
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prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku 

dla przepisów art. 19.”; 

 Ustalenie, że w danym kraju lub sektorze 

istnieją znaczące zakłócenia, pozostaje 

ważne do odwołania, a do odwołania może 

dojść jedynie wówczas, jeśli wykazano 

ponad wszelką wątpliwość na podstawie 

wystarczających dowodów dowodów, że 

dany kraj lub sektor nie jest już dotknięty 

znaczącymi zakłóceniami. 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 

W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich 

dowodów, na których opiera się organ 

prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku 

dla przepisów art. 19.”; 

e) Po wszczęciu dochodzenia w 

sprawie przywozu z danego kraju lub 

sektora, w którym Komisja stwierdziła 

wskazania możliwego istnienia istotnych 

zakłóceń, Komisja tymczasowo ustala, czy 

w przypadku tego kraju lub sektora 

istnieją znaczące zakłócenia, i informuje o 

tym strony dochodzenia. Stronom 

umożliwia się ustosunkowanie się do tych 

ustaleń w ciągu 10 dni. W tym celu 

zainteresowane strony otrzymują dostęp do 

akt, w tym wszelkich dowodów, na których 

opiera się organ prowadzący dochodzenie, 

bez uszczerbku dla przepisów art. 19.”; 

Ostateczne ustalenia Komisja sporządza i 

przekazuje stronom nie później niż w 

terminie dwóch miesięcy od wszczęcia 

dochodzenia. 

Or. en 
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Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 

W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich 

dowodów, na których opiera się organ 

prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku 

dla przepisów art. 19. 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

stronom 10 dni roboczych na przesłanie 

swych uwag. W tym celu zainteresowane 

strony otrzymują dostęp do akt, w tym 

wszelkich dowodów, na których opiera się 

organ prowadzący dochodzenie, bez 

uszczerbku dla przepisów art. 19. 

Informacje dotyczącje metody, która 

zostanie zastosowana, przekazuje się 

stronom nie później niż w terminie trzech 

miesięcy od wszczęcia dochodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  114 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia 

jego strony informuje się o odpowiednich 

źródłach, które Komisja zamierza 

wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając 
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stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 

W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich 

dowodów, na których opiera się organ 

prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku 

dla przepisów art. 19. 

stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. 

W tym celu zainteresowane strony 

otrzymują – po wpisaniu ich do rejestru 

prowadzonego przez Komisję – 

zatwierdzenie dostępu do akt, w tym 

wszelkich dowodów, na których opiera się 

organ prowadzący dochodzenie, bez 

uszczerbku dla przepisów art. 19. 

Or. fr 

 

Poprawka  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 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) Na etapie dochodzenia w 

przypadku braku pełnej współpracy ze 

strony producenta eksportującego z kraju, 

w którym występuje jedno lub większa 

liczba domniemanych znaczących 

zakłóceń, bez uszczerbku dla stosowania 

art. 18, zasada niższego cła nie ma 

zastosowania w celu określenia ceł 

antydumpingowych, jakie należy nałożyć 

na przywóz pochodzący od tego 

producenta eksportującego. 

Or. en 

 

Poprawka  116 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 
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Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) W celu zapobieżenia wszelkim 

przypadkom nieuczciwej konkurencji 

Komisja musi wdrożyć mechanizm 

wymiany informacji z krajami stosującymi 

praktyki antydumpingowe. 

Or. fr 

 

Poprawka  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie 

funkcjonują jak gospodarki rynkowe, w 

tym krajów, które nie są członkami WTO i 

są wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/755, wartość 

normalną określa się na podstawie ceny lub 

wartości skonstruowanej w odpowiednim i 

podobnym reprezentatywnym kraju lub 

ceny stosowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Stosowne porozumienia o wolnym handlu 

zawarte z krajami o gospodarce 

uzależnionej od państwa, którego dotyczy 

sprawozdanie, należy uwzględnić przy 

określaniu środków antydumpingowych i 

antysubsydyjnych. 
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Or. en 

 

Poprawka  118 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 
przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalna jest 

określana na podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym państwie będącym albo 

członkiem WTO, albo niewymienionym w 

wykazie zawartym w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) 2015/755. W 

przeciwnym razie wartość normalną 

określa się na podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego do kraju 

wywozu lub ceny stosowanej przy wywozie 

z takiego państwa trzeciego do innych 

państw, w tym do Unii, a w przypadku, 

gdy jest to niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju lub ceny 

stosowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 
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tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju lub ceny 

stosowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 
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Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

W przypadku przywozu z krajów, które w 

momencie wszczęcia dochodzenia nie są 

członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju lub ceny 

stosowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące 

przedmiotem tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie posiadające gospodarkę rynkową 

jest wybierane w oparciu o uzasadnioną 

metodę i z odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Wybrane państwo 

posiada również wystarczająco wysoki 

poziom norm społecznych i 

środowiskowych, przy czym wystarczające 

poziomy określa się na podstawie 

ratyfikacji przez państwo trzecie 



 

PE604.811v02-00 134/152 AM\1127399PL.docx 

PL 

wielostronnych umów środowiskowych 

oraz załączonych do nich protokołów, 

których UE jest stroną w dowolnym 

czasie, a także konwencji MOP 

wymienionych w wykazie zawartym w 

załączniku -I. 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące przedmiotem 

tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie o podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak państwo wywozu jest 

wybierane w oparciu o uzasadnioną 

metodę i z odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące przedmiotem 

tego samego postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące przedmiotem 

tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie o podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak państwo wywozu jest 

wybierane w oparciu o uzasadnioną 

metodę i z odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące przedmiotem 

tego samego postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące 
przedmiotem tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie jest wybierane w oparciu o 

uzasadnioną metodę i z odpowiednim 

uwzględnieniem wiarygodnych informacji 

dostępnych w czasie wyznaczania. 

Uwzględnia się także ograniczenia 

czasowe; o ile to możliwe, wykorzystuje 

się odpowiedni reprezentatywny kraj 

będący przedmiotem tego samego 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące 
przedmiotem tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie jest wybierane w oparciu o 

uzasadnioną metodę i z odpowiednim 

uwzględnieniem wiarygodnych informacji 

dostępnych w czasie wyznaczania. 

Uwzględnia się także ograniczenia 

czasowe; o ile to możliwe, wykorzystuje 

się odpowiedni reprezentatywny kraj 

będący przedmiotem tego samego 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące 
przedmiotem tego samego postępowania. 

Odpowiednie reprezentatywne państwo 

trzecie jest wybierane w oparciu o 

uzasadnioną metodę i z odpowiednim 

uwzględnieniem wiarygodnych informacji 

dostępnych w czasie wyznaczania. 

Uwzględnia się także ograniczenia 

czasowe; o ile to możliwe, wykorzystuje 

się odpowiedni reprezentatywny kraj 

będący przedmiotem tego samego 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 
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Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

odpowiedniego reprezentatywnego 
państwa o podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak państwo wywozu, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

 Komisja uwzględnia także poziom 

współpracy państwa pochodzenia lub 

wywozu w trakcie przeprowadzania 

dochodzenia, a w razie braku współpracy 

ze strony państwa wywozu stosuje 

maksymalny koszt. 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Helmut Scholz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

odpowiedniego reprezentatywnego 
państwa o podobnym poziomie rozwoju 

gospodarczego jak państwo wywozu, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

Niezwłocznie po wszczęciu postępowania 

jego strony informuje się o wyznaczeniu 

odpowiedniego reprezentatywnego 
państwa trzeciego, pozostawiając stronom 

10 dni na przedstawienie uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Iuliu Winkler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag. 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

odpowiedniego reprezentatywnego 
państwa trzeciego, pozostawiając stronom 

10 dni na przedstawienie uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 2a) art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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6. Należy wykazać, na podstawie 

dowodów zebranych w sprawie w 

odniesieniu do ust. 2, że przywóz towarów 

po cenach dumpingowych powoduje 

szkodę w rozumieniu niniejszego 

rozporządzenia. Obejmuje to w 

szczególności wykazanie, że wielkości lub 

poziomy cen, ustalone na podstawie ust. 3, 

wywierają wpływ na przemysł Unii, 

zgodnie z ust. 5, oraz że wpływ ten można 

uznać za istotny. 

„6. Należy wykazać, na podstawie 

dowodów zebranych w sprawie – zgodnie z 

najlepszymi dostępnymi informacjami – w 

odniesieniu do ust. 2, że przywóz towarów 

po cenach dumpingowych powoduje 

szkodę w rozumieniu niniejszego 

rozporządzenia. Obejmuje to w 

szczególności wykazanie, że wielkości lub 

poziomy cen, ustalone na podstawie ust. 3, 

wywierają wpływ na przemysł Unii, 

zgodnie z ust. 5, oraz że wpływ ten można 

uznać za istotny.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Uzasadnienie 

Nowa metoda wymaga, aby wyszukiwanie informacji ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o 

zrekonstruowanie ceny rzeczywistej i określenie wpływu na przemysł Unii. Najlepsze dostępne 

informacje muszą więc posłużyć za istotne dowody w ramach dochodzenia. 

 

Poprawka  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

uznaje się, że odpowiedni okres, upływa w 

dniu podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w nowym art. 2 

ust. 7 nie zastępuje pierwotnej metodyki 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia, w którym pierwszy 

przegląd wygaśnięcia tych środków, po 

upływie dwóch lat po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia, w zależności 

od tego, co nastąpi później. 
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Or. en 

 

Poprawka  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

uznaje się, że odpowiedni okres, upływa w 

dniu podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka opisana w art. 2 ust. 1– 6a nie 

zastępuje pierwotnej metodyki stosowanej 

do ustalenia wartości normalnej do dnia 
podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia tych środków po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

uznaje się, że odpowiedni okres, upływa w 

dniu podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a 

nie zastępuje pierwotnej metodyki 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia ukończenia pierwszego 
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przeglądu wygaśnięcia tych środków, po 

wejściu w życie rozporządzenia.... 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

uznaje się, że odpowiedni okres, upływa w 

dniu podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a 

nie zastępuje pierwotnej metodyki 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia ukończenia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia tych środków, po 

wejściu w życie rozporządzenia .... 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 4 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

wszelkie przeglądy na mocy tego ustępu 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w nowym art. 2 

ust. 7 nie zastępuje pierwotnej metodyki 
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odracza się do dnia podjęcia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia, w którym pierwszy 

przegląd wygaśnięcia tych środków, po 

upływie dwóch lat po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia, w zależności 

od tego, co nastąpi później. 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 4 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

wszelkie przeglądy na mocy tego ustępu 

odracza się do dnia podjęcia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka opisana w art. 2 ust. 1–6a nie 

zastępuje pierwotnej metodyki stosowanej 
do ustalenia wartości normalnej do dnia 

podjęcia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia tych środków po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 4 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 
Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 
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dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

wszelkie przeglądy na mocy tego ustępu 

odracza się do dnia podjęcia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a 

nie zastępuje pierwotnej metodyki 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia ukończenia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia tych środków, po 

wejściu w życie rozporządzenia …. 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 4 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przejścia z wartości 

normalnej obliczanej na podstawie 

dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego 

art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną 

obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, 

wszelkie przeglądy na mocy tego ustępu 

odracza się do dnia podjęcia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. 

Jeśli istniejące środki antydumpingowe 

opierają się na wartości normalnej 

obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 

7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), 

metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a 

nie zastępuje pierwotnej metodyki 

wykorzystywanej do ustalenia wartości 

normalnej do dnia ukończenia pierwszego 

przeglądu wygaśnięcia tych środków, po 

wejściu w życie rozporządzenia …. 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 
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 3a) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Komisja, gdy uznaje to za właściwe, 

przeprowadza wizyty w celu zbadania 

dokumentacji importerów, eksporterów, 

handlowców, agentów, producentów, 

stowarzyszeń i organizacji zawodowych 

oraz w celu weryfikacji dostarczonych 

informacji dotyczących dumpingu i 

szkody. W razie nieotrzymania właściwej i 

terminowej odpowiedzi Komisja może 

podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu 

wizyty kontrolnej. 

„1. Komisja, gdy uznaje to za właściwe, 

wysyła doświadczonych pracowników, aby 

przeprowadzili wizytę w celu zbadania 

dokumentacji importerów, eksporterów, 

handlowców, agentów, producentów, 

stowarzyszeń i organizacji zawodowych 

oraz w celu weryfikacji dostarczonych 

informacji dotyczących dumpingu i 

szkody. W razie nieotrzymania właściwej i 

terminowej odpowiedzi Komisja może 

podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu 

wizyty kontrolnej.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Uzasadnienie 

Nowa metoda wymaga wyszukiwania wielu bardziej szczegółowych i dokładnych informacji. 

W tym celu należy skorzystać z doświadczenia pracowników unijnych, które będzie 

decydujące w pracy dochodzeniowej. 

 

Poprawka  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 5b) art. 18 ust. 1 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie: 

1. Jeżeli zainteresowana strona odmawia 

dostępu lub w inny sposób nie zapewnia 

niezbędnych informacji w terminach 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu, albo znacznie utrudnia 

dochodzenie, ustalenia tymczasowe lub 

ostateczne, pozytywne bądź negatywne, 

„1. Jeżeli zainteresowana strona odmawia 

dostępu lub w inny sposób nie zapewnia 

niezbędnych informacji w terminach 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu, albo znacznie utrudnia 

dochodzenie, tymczasowych lub 

ostatecznych ustaleń należy dokonać w 

oparciu o najlepsze dostępne fakty.”; 
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mogą zostać dokonane w oparciu o fakty 

dostępne. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Uzasadnienie 

Nowa metodologia zakłada gromadzenie wielkiej ilości nowych informacji. Z tego względu 

brak współpracy może podważyć właściwe stosowanie nowej metody. 

 

Poprawka  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 5c) art. 18 ust. 1 akapit trzeci 

otrzymuje brzmienie: 

Zainteresowane strony informuje się o 

konsekwencjach braku współpracy. 

„Zainteresowane strony informuje się o 

konsekwencjach braku współpracy i 

identyfikuje w rejestrze, którego 

stosowanie umożliwi Komisji oraz krajom 

partnerskim zwrócić szczególną uwagę na 

działania tych stron.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Uzasadnienie 

Nowa metoda wymaga współpracy stron, tak aby uzyskać informacje niezbędne do 

sporządzenia sprawozdań. Strony muszą więc odczuć konsekwencje ewentualnego 

utrudniania uzyskania czy też fałszowania tych informacji. 

 

Poprawka  145 
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Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 d (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 5c) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

1. Z poszanowaniem zasad ochrony 

informacji poufnych w rozumieniu art. 19 

Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

roczne na temat stosowania i wykonywania 

niniejszego rozporządzenia. W 

sprawozdaniu ujmuje informacje o 

stosowaniu środków tymczasowych i 

ostatecznych, o zakończeniu postępowań 

bez wprowadzania środków, ponownych 

postępowań, przeglądów i wizyt 

weryfikacyjnych oraz o działalności 

różnych organów odpowiedzialnych za 

monitorowanie wykonywania niniejszego 

rozporządzenia i wypełniania 

wynikających z niego obowiązków. 

„1. Z poszanowaniem zasad ochrony 

informacji poufnych w rozumieniu art. 19 

Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

roczne na temat stosowania i wykonywania 

niniejszego rozporządzenia. W 

sprawozdaniu ujmuje się informacje o 

stosowaniu środków tymczasowych i 

ostatecznych, o zakończeniu postępowań 

bez wprowadzania środków, ponownych 

postępowań, przeglądów i wizyt 

weryfikacyjnych, o bieżącej sytuacji i 

postępach w zakresie sporządzania 

sprawozdania opisującego sytuację 

określonego kraju lub sektora, o danych 

statystycznych dotyczących stosowania 

nowej metody oraz o działalności różnych 

organów odpowiedzialnych za 

monitorowanie wykonywania niniejszego 

rozporządzenia i wypełniania 

wynikających z niego obowiązków.”; 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-fr) 

Uzasadnienie 

Nowa metoda musi zostać przedstawiona w Parlamencie Europejskim, który zapewnia 

monitorowanie prawidłowe stosowanie tej nowej metody. 

 

Poprawka  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) w art. 23 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 1a. Komisja włącza sprawozdawczość z 

wdrażania przepisów art. 2 i 11 do 

swojego rocznego sprawozdania dla 

Parlamentu w sprawie działań związanych 

z dochodzeniami i środkami w sprawie 

ochrony handlu. Pięć lat po wejściu w 

życie powyższych przepisów Komisja 

dokonuje przeglądu ich wdrożenia w tym 

okresie i przedstawia Parlamentowi 

szczegółowe sprawozdanie z wdrażania 

tych przepisów w tym okresie. 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) w art. 23 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 1a. Komisja włącza sprawozdawczość z 

wdrażania przepisów art. 2 i 11 do 

swojego rocznego sprawozdania dla 

Parlamentu w sprawie działań związanych 

z dochodzeniami i środkami w sprawie 

ochrony handlu. Pięć lat po wejściu w 

życie powyższych przepisów Komisja 

dokonuje przeglądu ich wdrożenia w tym 

okresie i przedstawia Parlamentowi 

szczegółowe sprawozdanie z wdrażania w 

tym okresie. 



 

PE604.811v02-00 148/152 AM\1127399PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) w art. 23 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 1a. Komisja włącza sprawozdawczość z 

wdrażania przepisów art. 2 i 11 do 

swojego rocznego sprawozdania dla 

Parlamentu w sprawie działań związanych 

z dochodzeniami i środkami w sprawie 

ochrony handlu. Pięć lat po wejściu w 

życie powyższych przepisów Komisja 

dokonuje przeglądu ich wdrożenia w tym 

okresie i przedstawia Parlamentowi 

szczegółowe sprawozdanie z wdrażania w 

tym okresie. 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Załącznik -I a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) dodaje się załącznik w brzmieniu: 

 „Załącznik -I 

 Konwencje, o których mowa w art. 2 ust. 7 

lit. b) i art. 2 ust. 8: 
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 1. Konwencja dotycząca pracy 

przymusowej lub obowiązkowej (nr 29) 

(1930 r.) 

 2. Konwencja dotycząca wolności 

związkowej i ochrony praw związkowych 

(nr 87) (1948 r.) 

 3. Konwencja dotycząca stosowania zasad 

prawa organizowania się i rokowań 

zbiorowych (nr 98) (1949 r.) 

 4. Konwencja dotycząca jednakowego 

wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 

i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 

100) (1951 r.) 

 5. Konwencja dotycząca zniesienia pracy 

przymusowej (nr 105) (1957 r.) 

 6. Konwencja dotycząca dyskryminacji w 

zakresie zatrudnienia i wykonywania 

zawodu (nr 111) (1958 r.) 

 7. Konwencja dotycząca najniższego 

wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 

138) (1973 r.) 

 8. Konwencja dotycząca zakazu i 

natychmiastowych działań na rzecz 

eliminowania najgorszych form pracy 

dzieci (nr 182) (1999 r.).” 

Or. en 

 

Poprawka  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 10 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja proponuje także danemu krajowi 

pochodzenia lub wywozu możliwość 

konsultacji na temat innych subsydiów 

stwierdzonych w toku dochodzenia. W 

Komisja proponuje także danemu krajowi 

pochodzenia lub wywozu możliwość 

konsultacji na temat innych subsydiów 

stwierdzonych w toku dochodzenia. W 
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takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi 

pochodzenia lub wywozu podsumowanie 

najważniejszych kwestii dotyczących tych 

subsydiów, w szczególności tych, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego 

artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie 

zostały uwzględnione w zawiadomieniu o 

wszczęciu, zostaje ono zmienione i 

zmieniona wersja jest publikowana w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

a wszystkie zainteresowane strony 

zaprasza się do przedstawiania uwag. 

takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi 

pochodzenia lub wywozu podsumowanie 

najważniejszych kwestii dotyczących tych 

subsydiów, w szczególności tych, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego 

artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie 

zostały uwzględnione w zawiadomieniu o 

wszczęciu, zostaje ono zmienione i 

zmieniona wersja jest publikowana w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wszystkie zainteresowane strony 

otrzymają wystarczająco dużo 

dodatkowego czasu na przedstawienie 
uwag. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 

Artykuł 10 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja proponuje także danemu krajowi 

pochodzenia lub wywozu możliwość 

konsultacji na temat innych subsydiów 

stwierdzonych w toku dochodzenia. W 

takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi 

pochodzenia lub wywozu podsumowanie 

najważniejszych kwestii dotyczących tych 

subsydiów, w szczególności tych, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego 

artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie 

zostały uwzględnione w zawiadomieniu o 

wszczęciu, zostaje ono zmienione i 

zmieniona wersja jest publikowana w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

a wszystkie zainteresowane strony 

zaprasza się do przedstawiania uwag. 

Komisja proponuje także danemu krajowi 

pochodzenia lub wywozu możliwość 

konsultacji na temat innych subsydiów 

stwierdzonych w toku dochodzenia. W 

takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi 

pochodzenia lub wywozu podsumowanie 

najważniejszych kwestii dotyczących tych 

subsydiów, w szczególności tych, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego 

artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie 

zostały uwzględnione w zawiadomieniu o 

wszczęciu, zostaje ono zmienione i 

zmieniona wersja jest publikowana w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wszystkie zainteresowane strony 

otrzymają wystarczająco dużo 

dodatkowego czasu na przedstawienie 
uwag. 
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Or. en 

 

Poprawka  152 

Salvatore Cicu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich postępowań, 

w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń 

przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia lub po 

tej dacie. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich dochodzeń prowadzonych 

na mocy art. 5 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, wszczętych w dniu wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie. W przypadku pozostałych 

dochodzeń rozporządzenie ma 

zastosowanie od dnia zakończenia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia danych 

środków, po wejściu w życie 

rozporządzenia.... 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich 

postępowań, w tym dochodzeń 

pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, 

wszczętych w dniu wejścia w życie 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich dochodzeń prowadzonych 

na mocy art. 5 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, wszczętych w dniu wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie.  
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niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie. 
W przypadku pozostałych dochodzeń 

rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 

zakończenia pierwszego przeglądu 

wygaśnięcia danych środków, po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich decyzji o wszczęciu 

postępowania oraz wszystkich 

postępowań, w tym dochodzeń 

pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, 

wszczętych w dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszystkich dochodzeń prowadzonych 

na mocy art. 5 rozporządzenia (UE) 

2016/1036, wszczętych w dniu wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie. W przypadku pozostałych 

dochodzeń rozporządzenie ma 

zastosowanie od dnia zakończenia 

pierwszego przeglądu wygaśnięcia danych 

środków, po wejściu w życie 

rozporządzenia.... 

Or. en 

 


