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Alteração  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a 

certos países membros da OMC, é 

adequado que, no caso desses países, o 

valor normal seja determinado com base 

no artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, do Regulamento 

(UE) 2016/1036, com efeito a partir da 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento, e sob reserva do disposto no 

presente regulamento. No caso dos países 

que, à data de início, não forem membros 

da OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. No que se refere 

aos países membros da OMC, o valor 

normal deve ser determinado com base no 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, do Regulamento 

(UE) 2016/1036. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. 

_________________ _________________ 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Or. en 
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Justificação 

A formulação «Atendendo à evolução registada no que se refere a certos países membros da 

OMC» é ambígua e juridicamente perigosa. Sugere que a nova metodologia é adaptada a 

países específicos. 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. Além disso, não deve prejudicar 

as condições estabelecidas em protocolos 

e outros instrumentos de acordo com os 

quais os países aderiram ao Acordo de 
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Marraquexe que cria a Organização 

Mundial do Comércio. 

_________________ _________________ 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Or. en 

 

Alteração  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que não 

atuarem como economias de mercado e 

forem membros da OMC ou que, à data de 

início, não forem membros da OMC e 

constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 
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mercado. questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. O presente regulamento deve 

estar em conformidade com as obrigações 

da União no âmbito do direito 

internacional, incluindo os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. 

_________________ _________________ 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Or. en 

 

Alteração  11 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 
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no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. O presente regulamento deve 

estar em conformidade com outras 

obrigações e outros compromissos da 

União no âmbito do direito internacional, 

incluindo os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. 

_________________ _________________ 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Or. en 

 

Alteração  12 

Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a certos 

países membros da OMC, é adequado que, 

no caso desses países, o valor normal seja 

determinado com base no artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, do Regulamento (UE) 2016/1036, 

com efeito a partir da data de entrada em 

vigor do presente regulamento, e sob 

reserva do disposto no presente 
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regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. 

regulamento. No caso dos países que, à 

data de início, não forem membros da 

OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

constatação da existência ou não de uma 

economia de mercado por um país 

membro da OMC. 

_________________ _________________ 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Or. fr 

Justificação 

A questão da economia de mercado já não diz respeito à União Europeia; uma confusão 

neste considerando fazia crer que a União ainda podia reconhecer o estatuto de economia de 

mercado. 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 
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clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria 

de preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que 

de outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas e 

de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal, ou 

quando exista uma situação de 

sobrecapacidade1-A. É também adequado 

esclarecer que, ao ponderar a eventual 

existência de uma tal situação, se deve 

atender, nomeadamente, ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: influência 

do governo em relação à repartição dos 

recursos e às decisões das empresas, quer 

direta quer indiretamente (por exemplo, 

através de organismos públicos), 

nomeadamente através da fixação de 

preços a nível estatal, ou da discriminação 

a nível dos regimes fiscal, comercial ou 

monetário; distorções induzidas pelo 

Estado no funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de recurso a sistemas de 

trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência de um direito das 

sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada 

(utilização de normas internacionais de 

contabilidade, proteção dos acionistas, 

colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas); 

ausência de um conjunto transparente e 

eficaz de leis que garantam o respeito 

pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; salários que não 

resultam de livre negociação entre os 

trabalhadores e a entidade patronal; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com efeitos discriminatórios no que 

respeita às empresas comuns («joint 
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ventures») e a outros investimentos 

estrangeiros e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; não 

ratificação e ausência de uma aplicação 

correta das convenções fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e dos acordos multilaterais no 

domínio do ambiente (AMA) dos quais a 

União é parte; não cumprimento das 

recomendações aplicáveis da OCDE no 

domínio da tributação (por exemplo, a 

iniciativa contra a erosão da base 

tributável e a transferência de lucros); e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. A título indicativo, encontra-

se disponível no anexo uma lista 

pormenorizada de exemplos de distorções 

importantes. Essa lista deve ser atualizada 

após cada caso. A existência de uma ou 

mais distorções importantes na economia 

no seu conjunto ou em um ou vários 

setores da economia do país de exportação 

deve levar automaticamente à utilização 

de preços, custos ou valores de referência 

sem distorções de países terceiros, da 

União ou internacionais para todos os 

fatores de produção no cálculo do valor 

normal, bem como à não aplicação da 

regra do direito inferior para o cálculo do 

direito anti-dumping a impor às 

importações de produtores exportadores 

desse país. Na ausência de custos ou de 

valores de referência internacionais ou de 

países terceiros sem distorções, a 

Comissão deve determinar o valor normal 

a partir de qualquer outra base razoável, 

incluindo com base em preços ou custos 

relevantes na União. Tal é especialmente 

o caso quando uma parte significativa da 

indústria responsável pela denúncia é 

composta por PME. A fiabilidade dos 

custos e dos preços de um determinado 

fator de produção a considerar sem 

distorções deve ser avaliada, 

nomeadamente, com base nas 
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quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. De acordo com esta 

metodologia, o ónus da prova quanto à 

ausência de distorções importantes em 

todos os fatores de produção recai sobre 

os produtores do país de exportação. Se 

um produtor-exportador de um país onde 

se verifiquem uma ou mais distorções 

importantes demonstrar de forma 

conclusiva, numa fase inicial do 

inquérito, que os custos de um ou mais 

dos seus fatores de produção não 

apresentam distorções, esses custos 

individuais dos fatores de produção devem 

ser utilizados no cálculo do valor normal, 

sem prejuízo da utilização dos preços, 

custos ou valores de referência sem 

distorções de países terceiros, da União ou 

internacionais, para os fatores de 

produção individuais que apresentem 

distorções importantes. É ainda adequado 

prever que os serviços da Comissão 

emitam, por sua iniciativa ou a pedido do 

Parlamento Europeu, de um Estado-

Membro ou da indústria da União 

(incluindo sindicatos e PME), um 

relatório descrevendo a situação específica 

no que respeita a estes critérios, num 

determinado país (afastando-se das 

distorções horizontais por país e 

centrando-se nos fatores de produção e 

nas distorções setoriais) ou num 

determinado setor; para os países em que 

se registou um número substancial de 

processos anti-dumping, o relatório deve 

ser concluído até três meses antes da 

entrada em vigor do presente regulamento 

e adotado num prazo de quinze dias a 

contar da sua entrada em vigor. A 

indústria da União, incluindo sindicatos e 

PME, deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório. Ao 

elaborar um relatório, a Comissão deverá 

trabalhar em coordenação com os 

principais parceiros comerciais da União. 
Esse relatório e os elementos de prova em 
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que se fundamenta devem poder ser 

inseridos no dossiê de qualquer inquérito 

relativo a esse país ou setor; as partes 

interessadas devem ter amplas 

oportunidades para apresentar observações 

sobre o relatório e os elementos de prova 

em que este se fundamenta, em todos os 

inquéritos em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. Em 

conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, de um 

Estado-Membro, da indústria da União 

(incluindo sindicatos e PME) ou, no caso 

de uma alteração das circunstâncias num 

país ou setor específico, a Comissão deve 

adotar um relatório específico ou 

atualizar um existente. Em qualquer caso, 

a Comissão deve levar a cabo uma revisão 

do relatório a cada dois anos e meio. 

 _________________ 

 1-A Verifica-se uma situação de 

sobrecapacidade quando os excedentes 

comerciais se tornam estruturais sem 

qualquer vantagem comparativa para o 

país, quando os custos e os preços no 

mercado interno são inferiores aos preços 

praticados no mercado mundial ou 

quando se efetuam investimentos em 

novas capacidades produtivas ao mesmo 

tempo que se observa um aumento do 

excedente comercial. 

Or. en 

 

Alteração  14 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em (3) À luz da experiência adquirida em 
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processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que esta situação existe sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, da 

energia ou de outros fatores de produção, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se deve atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; a 

falta de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia e 

um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; o incumprimento ou a não 

utilização das normas internacionais de 

contabilidade; conversões das taxas de 

câmbio que não são realizadas à taxa de 

mercado; salários que não são o resultado 

de livre negociação entre os trabalhadores 

e a entidade patronal; a ausência de um 

conjunto transparente de leis com efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros; o 

incumprimento pelo país de exportação 

dos compromissos internacionais e 

multilaterais em matéria de normas 

sociais, ambientais e fiscais; acesso ao 
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financiamento concedido por entidades que 

executam os objetivos da política pública e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. A existência de distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou num setor económico do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

UE sem distorções, para cada fator de 

produção, no cálculo do valor normal. No 

entanto, se o produtor-exportador de um 

país que não preencha estas condições 

demonstrar inequivocamente que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

não apresentam distorções, esses custos 

devem ser utilizados no cálculo do 

respetivo valor normal. Os serviços da 

Comissão devem emitir ou atualizar um 

relatório pormenorizado e completo 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou setor. Para os países e setores em 

que se registou um número substancial de 

processos anti-dumping, o relatório deve 

ser concluído e adotado antes da entrada 

em vigor do presente regulamento. A 

indústria da União deve ser consultada 

durante o processo de elaboração do 

relatório; as particularidades económicas 

e comerciais das PME, bem como os 

setores que abrangem, devem ser tidas em 

conta aquando da elaboração dos 

relatórios. Qualquer relatório deste tipo, 

bem como os elementos de prova em que 

este se fundamenta, podem ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; as partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados e devem pode transmitir 

informações que demonstrem a existência 
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de uma distorção importante. No âmbito 

destes inquéritos, deve ser dada atenção 

especial e prestado apoio às PME. O 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu ou por 

iniciativa da Comissão, em caso de 

alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

deve elaborar ou atualizar o relatório 

solicitado. Em qualquer caso, a Comissão 

Europeia deve levar a cabo uma 

atualização do relatório de dois em dois 

anos. 

Or. fr 

 

Alteração  15 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, da 

energia e de outros fatores de produção, 
não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se deve atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 
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presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; uma sobrecapacidade 

que conduz à sobreprodução; uma 

política de manipulação do mercado que 

conduz à subvalorização da moeda 

nacional; o incumprimento pelo país de 

exportação dos compromissos 

internacionais em matéria ambiental, 

social ou fiscal que conduz a uma 

distorção da concorrência; políticas 

públicas ou medidas que discriminem em 

favor dos fornecedores do mercado interno 

ou que de outra forma influenciem as 

forças de mercado livre; a falta de um 

direito das sociedades que funcione com 

transparência e eficácia e um regime de 

insolvência que impeça o exercício da 

legislação em matéria de propriedade; 

salários que não são o resultado de livre 

negociação entre os trabalhadores e a 

entidade patronal; a ausência de um 

conjunto transparente de leis com efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros; acesso 

ao financiamento concedido por entidades 

que executam os objetivos da política 

pública e qualquer outra circunstância 

que a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. A existência de distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou em algum dos setores da economia do 

país de exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

UE sem distorções, para cada fator de 

produção, no cálculo do valor normal. No 

entanto, se o produtor-exportador de um 

país que não preencha estas condições 

demonstrar inequivocamente que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

não apresentam distorções, esses custos 

devem ser utilizados no cálculo do 

respetivo valor normal. É ainda adequado 
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prever que os serviços da Comissão 

emitam, em coordenação com a indústria 

da União, um relatório descrevendo a 

situação específica no que respeita a estes 

critérios, num determinado país ou setor. 

Para os países em que se registou um 

número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório. 

Qualquer relatório deste tipo, bem como 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem ter 

igualmente amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre os referidos 

relatórios e os elementos de prova em que 

estes se fundamentam, em todos os 

inquéritos em que esses relatórios ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. O 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

deve elaborar um relatório ou, caso este já 

exista, atualizá-lo. Em qualquer caso, a 

Comissão Europeia deve levar a cabo 

uma revisão do relatório de dois em dois 

anos. 

Or. fr 

Justificação 

Devem ser tidos em conta outros fatores, como a sobrecapacidade industrial, que tem 

consequências graves para o abastecimento do mercado mundial e, consequentemente, os 

preços, e o facto de a manipulação da moeda permitir exportar a preços subvalorizados. 

Além disso, cabe ao Parlamento solicitar a redação de um relatório, ou a sua atualização 

caso já tenha sido redigido, sem intervir diretamente no processo, sob pena de ter de 

elaborar um ato legislativo que poderá ser contestado perante a OMC. 

 

Alteração  16 
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Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 
não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria 

de preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que 

de outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Distorções importantes 

relativas ao produto em questão são as 

que ocorrem sempre que os preços ou 

custos comunicados de um ou mais fatores 

de produção não resultem de forças do 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal ou são 

significativamente baixos devido à falta de 

conformidade com as principais normas 

sociais e ambientais internacionais. É 

adequado esclarecer que, ao ponderar a 

eventual existência de uma tal situação, se 

deve atender, nomeadamente, ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: distorções 

induzidas pelo Estado no funcionamento 

das empresas relacionadas com o 

processo de privatizações e de recurso a 

sistemas de trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência de um direito das 

sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada; 

ausência de um conjunto transparente e 

eficaz de leis que garantam o respeito 

pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; não ratificação e 

ausência de uma aplicação correta das 

convenções fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e dos 
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apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

acordos multilaterais no domínio do 

ambiente (AMA) dos quais a União é 

parte e qualquer outra circunstância que 

a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. É ainda adequado clarificar 

que a existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em algum dos setores da 

economia do país de exportação deve 

conduzir automaticamente à utilização de 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para cada fator de 

produção no cálculo do valor normal. No 

caso de um produtor-exportador de um 

país onde se verifiquem uma ou mais 

distorções importantes demonstrar de 

forma conclusiva que os custos de um ou 

mais dos seus fatores de produção 

individuais não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 

cálculo do valor normal É ainda adequado 

prever que os serviços da Comissão 

emitam um relatório descrevendo a 

situação específica no que respeita a estes 

critérios, num determinado país ou num 

determinado setor; a indústria da União e 

os sindicatos devem ser consultados 

durante o processo de elaboração do 

relatório; esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta devem 

poder ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor e as 

partes interessadas devem ter amplas 

oportunidades para apresentar observações 

sobre o relatório e os elementos de prova 

em que este se fundamenta, em todos os 

inquéritos em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. A 

Comissão deve atualizar esse relatório de 

dois em dois anos. A pedido do 

Parlamento Europeu, da indústria da 

União ou dos sindicatos, ou por iniciativa 

da Comissão em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor, a Comissão deve também atualizar 

o relatório. A Comissão deve incluir uma 
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análise sobre a aplicação e o efeito do 

presente regulamento no seu relatório 

anual sobre as atividades anti-dumping, 

antissubvenções e de salvaguarda da 

União e apresentá-la ao Parlamento 

Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo das matérias-primas e de outros 

fatores de produção, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados por outras forças como a 

intervenção estatal, monopólios ou 

oligopólios e outros, criando uma 

situação de mercado particular que não 

permite uma comparação adequada dos 

preços de exportação com os preços e os 

custos do mercado interno. É também 

adequado esclarecer que, ao avaliar a 

existência de distorções importantes, se 

deve atender, nomeadamente, aos seguintes 

fatores: o mercado em questão é servido, 

de forma significativa, por empresas que 

são – direta ou indiretamente – 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

Presença direta ou indireta do Estado em 
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objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e as partes interessadas 

devem ter amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços, custos ou 

outras decisões comerciais de tais 

empresas; políticas públicas ou medidas 

que discriminem em favor de 

determinados ou de todos os fornecedores 

do mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública, nomeadamente através de 

subvenções setoriais ou da existência de 

oligopólios ou monopólios no mercado de 

matérias-primas ou fatores de produção e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. É ainda adequado prever que 

a Comissão possa emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor. Todas as 

partes interessadas, incluindo a indústria 

da União e os exportadores estrangeiros e 

o governo do país em causa devem ser 

consultadas durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e os 

elementos de prova em que se fundamenta 

devem poder ser inseridos no dossiê de 

qualquer inquérito relativo a esse país ou 

setor e as partes interessadas devem ter 

amplas oportunidades para apresentar 

observações sobre o relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. Em conformidade com o 

seu papel, o Parlamento Europeu deve 

acompanhar o processo de elaboração do 

relatório. A pedido do Parlamento 

Europeu, ou em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor, a Comissão deve atualizar o 

relatório. Em qualquer caso, a Comissão 

deve levar a cabo uma revisão do relatório 

de dois em dois anos. O relatório não deve 

ser vinculativo, mas a Comissão deve 

explicar devidamente a sua 
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fundamentação no que se refere às 

distorções encontradas e à metodologia 

utilizada, sempre que imponha medidas. 

Or. en 

Justificação 

É necessário esclarecer que as forças que levam à aplicação de uma nova metodologia 

podem não ser claramente imputáveis ao governo, mas podem, no entanto, resultar na 

incapacidade de utilizar preços ou custos do mercado interno. A estrutura oligopolista ou 

monopolista da indústria de matérias-primas no país de exportação pode ser um destes 

fatores. O envolvimento do governo no controlo de empresas também pode ser indireto. 

Qualquer envolvimento em decisões comerciais, como a decisão de exportar ou não, também 

deve levar à conclusão da intervenção estatal. O relatório deve ser elaborado em consulta 

com todas as partes interessadas, incluindo as que representam o governo estrangeiro (em 

consonância com a transparência, as normas processuais e a equidade). Finalmente, é 

necessário esclarecer que o relatório não pode ser vinculativo, por razões de conformidade 

com a OMC. 

 

Alteração  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado 

clarificar as circunstâncias em que se 

considera existirem distorções 

importantes que afetam de forma 

considerável as forças de mercado livre. 

Em especial, é adequado clarificar que se 

pode considerar que esta situação existe, 

nomeadamente, sempre que os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes 

fatores: o mercado em questão é servido, 

(3) Tais distorções sistémicas ou 

macro determinam, em grande medida, se 

os preços e os custos apresentam 

distorções importantes em empresas e 

setores. A avaliação das distorções 

sistémicas é particularmente importante 

no caso de setores heterogéneos, 

compostos por uma grande percentagem 

de pequenas e médias empresas (PME), 

onde as provas de distorções específicas 

do setor são as mais difíceis de encontrar. 
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de forma significativa, por empresas que 

são propriedade das autoridades do país 

de exportação ou operam sob o seu 

controlo, ou supervisão ou orientação 

política; presença do Estado em empresas, 

o que permite ao Estado interferir em 

matéria de preços ou custos; políticas 

públicas ou medidas que discriminem em 

favor dos fornecedores do mercado 

interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. É ainda adequado prever 

que os serviços da Comissão possam 

emitir um relatório descrevendo a situação 

específica no que respeita a estes critérios, 

num determinado país ou num determinado 

setor; que esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta possam 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor; e 

que as partes interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar 

observações sobre o relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou no setor relevante da economia do país 

de exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para todos os 

fatores de produção no cálculo do valor 

normal. Se um produtor-exportador de 

um país ou de um setor em que existam 

uma ou mais distorções importantes 

demonstrar de forma conclusiva que não 

é afetado direta ou indiretamente por 

nenhuma distorção significativa e que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

individuais não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 
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cálculo do seu valor normal. A ausência 

de distorção dos custos de um 

determinado fator de um produtor-

exportador e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. Essas conclusões individuais 

não devem influenciar o valor normal de 

outros produtores-exportadores e, 

consequentemente, não devem ser 

extrapoladas para todo o país ou setor, 

independentemente da aplicação do artigo 

17.º. É ainda adequado prever que os 

serviços da Comissão emitam um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor. O relatório 

deve abranger as distorções 

setoriais/específicas da empresa, assim 

como as distorções macro/sistémicas, 

sendo estas últimas particularmente 

importantes para setores com 

percentagem elevada de PME. A indústria 

da União deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório. Esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta devem ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; Em conformidade com o seu 

papel, o Parlamento Europeu deve 

acompanhar o processo de elaboração do 

relatório. A pedido do Parlamento 

Europeu, ou em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor, a Comissão deve atualizar o 

relatório. As determinações relativamente 

à existência de práticas de distorção na 

economia de mercado de um país ou setor 

terão devem ter em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê e 

devem ser efetuadas a título definitivo 

pela Comissão o mais tardar três meses 

após o início de um inquérito. As partes 

interessadas devem dispor de um prazo de 

10 dias para comentar essas 
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determinações. 

Or. en 

 

Alteração  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 
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país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. No início de um 

inquérito relativo a importações de um 

país ou setor em relação ao qual a 

Comissão tenha indicações 

fundamentadas da possível existência de 

distorções importantes, a Comissão deve 

realizar uma determinação preliminar 

quanto à existência de distorções 

importantes para o país ou setores em 

questão e informar as partes no inquérito. 

Qualquer determinação da existência de 

distorções importantes num país ou setor 

deve permanecer válida enquanto não 

existirem elementos de prova suficientes 

para demonstrar de forma conclusiva que 

esse país ou setor já não se encontra 

afetado por distorções importantes e deve 

manter-se em vigor até ser revogada. 

Or. en 

 

Alteração  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que esta situação ocorre sempre 
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situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num 

determinado país ou num determinado 

setor; que esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta possam 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor; e 

que as partes interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar 

observações sobre o relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas e 

de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

avaliar a existência de distorções 

importantes, se deve atender, 

nomeadamente, aos seguintes fatores: o 

mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; existência de um elevado 

grau de influência do governo em relação 

à repartição dos recursos e às decisões das 

empresas, quer direta quer indiretamente 

(por exemplo, através de organismos 

públicos), nomeadamente através da 

fixação de preços a nível estatal, ou da 

discriminação a nível dos regimes fiscal, 

comercial ou monetário; existência de 

distorções induzidas pelo Estado no 

funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de recurso a sistemas de 

trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência ou aplicação 

inadequada de um direito das sociedades 

transparente e não discriminatório que 

garanta uma governação empresarial 

adequada (utilização de normas 

internacionais de contabilidade, proteção 

dos acionistas, colocação à disposição do 

público de informações fiáveis sobre as 

empresas); ausência ou aplicação 

inadequada de um conjunto coerente, 

eficaz e transparente de leis que garantam 

o respeito pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 
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financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; e qualquer outra 

circunstância que a Comissão considere 

adequada para avaliar a existência de 

distorções importantes. 

Or. en 

 

Alteração  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que esta situação ocorre sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas e 

de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

avaliar a existência de distorções 

importantes, se pode atender, 

nomeadamente, aos seguintes fatores: o 

mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 
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mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos 

no dossiê de qualquer inquérito relativo a 

esse país ou setor; e que as partes 

interessadas tenham amplas oportunidades 

para apresentar observações sobre o 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta, em todos inquéritos em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; 

ausência de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com potenciais efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros e acesso 

ao financiamento concedido por entidades 

que executam os objetivos da política 

pública ou qualquer outra circunstância 

que a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. É ainda adequado prever que 

os serviços da Comissão emitam ou 

atualizem relatórios sobre distorções, 

passíveis de resultar num inquérito anti-

dumping, descrevendo as circunstâncias 

do mercado no que respeita a estas 

situações, num determinado país ou num 

determinado setor; que esses relatórios e 

os elementos de prova em que estes se 

fundamentam possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

Or. en 

 

Alteração  22 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 
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as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; o relatório 

deve abranger as distorções específicas 

por setor/empresa e as distorções 

macro/importantes, sendo estas últimas 

particularmente importantes para setores 

com uma percentagem elevada de PME; 

A avaliação das distorções importantes é 

particularmente importante no caso de 

setores heterogéneos, compostos por uma 

grande percentagem de pequenas e 

médias empresas (PME), onde as provas 

de distorções específicas do setor são as 

mais difíceis de encontrar; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 
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país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

Or. en 

 

Alteração  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, 

já que são afetados pela intervenção 

estatal. É também adequado esclarecer 

que, ao ponderar a eventual existência de 

uma tal situação, se pode atender, 

nomeadamente, ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 
empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do 

Estado em empresas, o que permite ao 

Estado interferir em matéria de preços ou 

custos; políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

3. Considerando que é necessário 

promover e defender um comércio 

internacional assente em princípios de 

equidade, sustentabilidade e concorrência 

leal e à luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes 

resultantes da adoção de práticas 

distorcivas da economia de mercado por 

parte do país de exportação que tornam 

inadequada a utilização dos preços e dos 

custos de produção internos, incluindo os 

custos das matérias-primas, da energia e 

de outros fatores de produção. Para esse 

efeito, é adequado esclarecer que, ao 

ponderar o comportamento efetivo de um 

país de exportação, deverá atender-se aos 

seguintes critérios: existência de um 

elevado grau de influência do governo em 

relação à repartição dos recursos e às 

decisões das empresas, quer direta quer 

indiretamente (por exemplo, através de 

organismos públicos), nomeadamente 

através da fixação de preços a nível 

estatal, ou da discriminação a nível dos 

regimes fiscal, comercial ou monetário; 

distorções induzidas pelo Estado no 
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acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. É ainda adequado prever 

que os serviços da Comissão possam 

emitir um relatório descrevendo a 

situação específica no que respeita a estes 

critérios, num  determinado país ou num 

determinado setor; que esse relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a 

esse país ou setor; e que as partes 

interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar 

observações sobre o relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de sistemas de negociação 

ou de compensação não comerciais (por 

exemplo, trocas diretas); falta de um 

direito das sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada 

(utilização de normas internacionais de 

contabilidade, proteção dos acionistas, 

colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas); 

falta de um conjunto coerente, eficaz e 

transparente de leis que garantam o 

respeito pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um regime de 

insolvência eficaz; falta de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; controlo, por parte 

da indústria nacional, de mais de 40 % da 

quota de mercado mundial num setor 

específico, configurando a situação de 

abuso de posição dominante; não 

conformidade com as normas 

internacionais e europeias em matéria 

social, fiscal e ambiental; e qualquer 

outro critério ou elemento que a 

Comissão considere adequado para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. it 

 

Alteração  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 
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as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; não aplicação de acordos 

multilaterais no domínio do ambiente nos 

quais a União seja parte; não aplicação 

das convenções fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT); e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 
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sejam utilizados. 

Or. en 

 

Alteração  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num determinado 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas e 

de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas ou outras 

circunstâncias que permitam ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos, 

nomeadamente através da repartição dos 

recursos e das decisões das empresas, bem 

como de políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. É ainda adequado prever 
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país ou num determinado setor; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

que os serviços da Comissão possam emitir 

um relatório descrevendo a situação 

específica no que respeita a estes critérios, 

num determinado país ou num determinado 

setor; que esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta possam 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor; e 

que as partes interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar observações 

sobre o relatório e os elementos de prova 

em que este se fundamenta, em todos os 

inquéritos em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, 
já que são afetados pela intervenção estatal. 

É também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

(3) À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável a 

concorrência justa. Em especial, é 

adequado clarificar que se pode considerar 

que esta situação existe, nomeadamente, 

sempre que os preços ou custos de 

produção comunicados, incluindo os 

impostos e os custos das matérias-primas 

primárias e secundárias, do trabalho e da 

observância das obrigações ambientais, 

sejam significativamente inferiores aos 

preços e custos da média dos operadores 

no mercado internacional, já que são 

afetados pela intervenção estatal que gera 

vantagens concorrenciais indevidas. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 
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presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria 

de preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que 

de outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública. É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num 

determinado país ou num determinado 

setor; que esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta possam 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor; e 

que as partes interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar observações 

sobre o relatório e os elementos de prova 

em que este se fundamenta, em todos 

inquéritos em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

interferência do Estado em empresas no 

que respeita a preços ou custos com vista a 

conseguir vantagens competitivas de 

forma ilegítima. É ainda adequado prever 

que a Comissão emita relatórios, e os 

mantenha atualizados, descrevendo a 

situação específica no que respeita a 

práticas de dumping económico, fiscal, 

social e ambiental em países que sejam 

parceiros comerciais da União ou em 

determinados setores pertinentes; que esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor; e que as partes interessadas 

tenham amplas oportunidades para 

apresentar observações sobre o relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos os inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

Or. en 

 

Alteração  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) A existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou no setor relevante da 

economia do país de exportação deve 

conduzir automaticamente à utilização de 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para todos os 
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fatores de produção no cálculo do valor 

normal. Se um produtor-exportador de 

um país ou de um setor em que existam 

uma ou mais distorções importantes 

demonstrar de forma conclusiva que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

individuais não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 

cálculo do seu valor normal. A ausência 

de distorção dos custos de um 

determinado fator de um produtor-

exportador e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. Essas conclusões individuais 

não devem influenciar o valor normal de 

outros produtores-exportadores e, 

consequentemente, não devem ser 

extrapoladas para todo o país ou setor, 

independentemente da aplicação do artigo 

17.º. 

Or. en 

 

Alteração  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Se um produtor-exportador de um 

país ou de um setor em que existam uma 

ou mais distorções importantes 

demonstrar de forma conclusiva que não 

é afetado direta ou indiretamente por 

nenhuma distorção significativa e que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

individuais não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 

cálculo do seu valor normal. Essas 

conclusões individuais não devem 

influenciar o valor normal de outros 
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produtores e, consequentemente, não 

devem ser extrapoladas para todo o país 

ou setor, independentemente da aplicação 

do artigo 17.º. 

Or. en 

 

Alteração  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-B) É ainda adequado prever que os 

serviços da Comissão emitam um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num 

determinado país ou num determinado 

setor. A indústria da União deve ser 

consultada durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e 

os elementos de prova em que se 

fundamenta devem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. O Parlamento Europeu deve 

acompanhar o processo de elaboração do 

relatório. A pedido do Parlamento 

Europeu, ou em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor, a Comissão atualizará o relatório. 

As determinações relativamente à 

existência de distorções importantes num 

país ou setor terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê e 

serão efetuadas a título definitivo pela 

Comissão o mais tardar três meses após o 

início de um inquérito. As partes 

interessadas devem dispor de um prazo de 

10 dias para comentar essas 

determinações. 

Or. en 
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Alteração  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

4. Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que o país de 

exportação adotar práticas distorcivas da 

economia de mercado, tendo como 

consequência o facto de os custos 

refletidos nos registos da parte em causa 

serem artificialmente baixos, esses custos 

devem ser ajustados ou estabelecidos a 

partir de qualquer base razoável, incluindo 

informações de outros mercados 

representativos ou preços ou valores de 

referência internacionais, sem distorções, 

ou de mercados da União. À luz da 

experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. Trata-se, em 

particular, das situações em que, no país 

de exportação, não existam normas 

sociais e ambientais equivalentes às 

vigentes na Europa ou em que se 

verifique um excedente de capacidade 

produtiva num ou mais setores com um 

impacto significativo sobre os preços e 

custos. As indústrias e os sindicatos, 

enquanto partes interessadas, podem 
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também apresentar informações ou 

elementos de prova sobre a existência de 

práticas distorcivas da economia de 

mercado. É necessário tomar em 

consideração estas informações aquando 

da elaboração e atualização dos 

relatórios. 

Or. it 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

uma ou mais distorções importantes no 

país de exportação, tendo como 

consequência o facto de os custos 

refletidos nos registos da parte em causa 

serem artificialmente baixos, esses custos 

devem ser estabelecidos a partir de 

qualquer base razoável, incluindo 

informações de outros mercados 

representativos e de mercados da União ou 

preços ou valores de referência 

internacionais sem distorções. À luz da 

experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 
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fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. Na aplicação 

destas regras, é essencial, a fim de manter 

o equilíbrio entre os direitos e as 

obrigações estabelecidos pela OMC e 

respetivos acordos e protocolos, que a 

União tenha em conta a interpretação que 

lhes é dada pelos seus principais parceiros 

comerciais, assim como a forma como as 

aplicam. 

Or. en 

 

Alteração  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 
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avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. As indicações 

sobre a existência de distorções 

importantes também podem ser oferecidas 

pela indústria da União. Essas indicações 

devem ser analisadas no momento da 

decisão sobre a elaboração ou atualização 

dos relatórios pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 
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avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. As indicações 

sobre a existência de distorções 

importantes também podem ser oferecidas 

pela indústria da União. Essas indicações 

devem ser analisadas no momento da 

decisão sobre a elaboração ou atualização 

dos relatórios pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos devem ser 

estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos, preços ou 

valores de referência internacionais ou 

informações de mercados da União. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 
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avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê. As indicações sobre a existência de 

distorções importantes também podem ser 

oferecidas pela indústria da União. Essas 

indicações devem ser analisadas no 

momento da decisão sobre a elaboração 

ou atualização dos relatórios pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos, nomeadamente 

da União, ou preços ou valores de 

referência internacionais. À luz da 

experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 
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interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

Or. en 

 

Alteração  36 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base em registos fiáveis 

mantidos pelo exportador ou produtor 

objeto de inquérito. Contudo, sempre que 

existirem distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 
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apresentar observações. apresentar observações. 

Or. fr 

 

Alteração  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

(4) Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos devem ser 

estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

Or. en 
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Alteração  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) É ainda adequado recordar que, no 

que respeita à metodologia utilizada no 

inquérito inicial e a utilizar no inquérito de 

reexame, é aplicável o artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Neste 

contexto, convém clarificar que, ao 

examinar se existe indicação de que as 

circunstâncias tenham sofrido alterações, 

serão devidamente tidos em conta todos os 

elementos de prova pertinentes, incluindo 

relatórios de avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

(5) É ainda adequado recordar que, no 

que respeita à metodologia utilizada no 

inquérito inicial e a utilizar no inquérito de 

reexame, é aplicável o artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Neste 

contexto, convém clarificar que, ao 

examinar se existe indicação de que as 

circunstâncias tenham sofrido alterações, 

serão devidamente tidos em conta todos os 

elementos de prova pertinentes, incluindo 

relatórios de avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. Além disso, os 

acordos de comércio livre aplicáveis com 

países cuja economia esteja enraizada no 

país objeto do relatório devem ser tidos em 

conta na determinação das medidas anti-

dumping e antissubvenções. 

Or. en 

 

Alteração  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 
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relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 

referida transição. Com vista a reduzir o 

risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, a metodologia do artigo 2.º, n.º 6-A, 

não deve substituir a metodologia original 

utilizada para determinar o valor normal 

nos reexames ao abrigo do artigo 11.º, n.º 

3, do Regulamento (UE) 2016/1036, até à 

data de início do primeiro reexame da 

caducidade destas medidas, após dois anos 

a contar da entrada em vigor do presente 

regulamento. Com vista a reduzir o risco 

de evasão das disposições previstas no 

presente regulamento, deverá aplicar-se a 

mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

Or. en 
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Alteração  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 

referida transição. Com vista a reduzir o 

risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

7, o prazo razoável previsto no artigo 11.º, 

n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento 

(UE) 2016/1036, se considera terminado na 

data de início do primeiro reexame da 

caducidade após a referida transição. Com 

vista a reduzir o risco de evasão das 

disposições previstas no presente 

regulamento, deverá aplicar-se a mesma 

abordagem no que respeita aos reexames 

realizados nos termos do artigo 11.º, n.º 4, 

do Regulamento (UE) 2016/1036. Convém 

ainda recordar que uma transição de um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 7, não constitui, por si só, 

um elemento de prova suficiente na aceção 

do artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
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11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Alteração  41 

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

Iuliu Winkler 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 
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referida transição. Com vista a reduzir o 

risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

referida transição. Com vista a reduzir o 

risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias que 

permitem continuar a aplicar medidas de 

defesa contra as importações deverão 

colmatar uma lacuna que, de outro modo, 

poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

Or. fr 

Justificação 

As medidas transitórias não devem ser objeto de descontinuidade nem devem fragilizar os 

setores em causa suprimindo as medidas de defesa contra as importações. 

 

Alteração  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Na aplicação destas regras, é 

essencial, a fim de manter o equilíbrio 

entre os direitos e as obrigações 

estabelecidos nos acordos da OMC, 

incluindo os respetivos protocolos, que a 
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União tenha em conta a interpretação que 

lhes é dada pelos seus principais parceiros 

comerciais, assim como a forma como as 

aplicam. 

Or. en 

 

Alteração  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Considerando 4 

 
Texto em vigor Alteração 

 (-1) O considerando 4 passa a ter a 

seguinte redação: 

«Na aplicação das regras do acordo anti-

dumping de 1994, é essencial que a União 

tenha em conta a interpretação que lhes é 

dada pelos seus principais parceiros 

comerciais, tendo em vista manter o 

equilíbrio entre os direitos e as obrigações 

estabelecidos no Acordo Geral sobre 

Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT).» 

«Na aplicação das regras, é essencial que, a 

fim de manter o equilíbrio entre os 

direitos e as obrigações estabelecidos nos 

acordos da OMC, incluindo os protocolos 

de adesão, a União tenha em conta a 

interpretação que lhes é dada pelos seus 

principais parceiros comerciais, assim 

como a forma como as aplicam.» 

Or. en 

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

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

 

Alteração  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

a) Tais distorções sistémicas ou 

macro determinam, em grande medida, se 
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outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 
do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

os preços e os custos apresentam 

distorções importantes em empresas e 

setores. A avaliação das distorções 

sistémicas é particularmente importante 

no caso de setores heterogéneos, 

compostos por uma grande percentagem 

de pequenas e médias empresas (PME), 

onde as provas de distorções específicas 

do setor são as mais difíceis de encontrar. 

 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou no setor relevante da economia do país 

de exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para cada fator de 

produção no cálculo do valor normal. 

 Se os produtores-exportadores de um país 

ou de um setor em que existam uma ou 

mais distorções importantes demonstrar 

de forma clara que a sua indústria no seu 

conjunto não é direta ou indiretamente 

afetada por qualquer distorção 

importante, os seus custos devem ser 

utilizados no cálculo do seu valor normal. 

 Se um produtor-exportador de um país ou 

de um setor em que existam uma ou mais 

distorções importantes demonstrar de 

forma clara que os custos de um ou mais 

fatores de produção individuais estão 

relacionados com as importações de 

países sem distorções importantes e que os 
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próprios não apresentam distorções, tal 

como apreciado nos termos no presente 

número, esses custos devem ser utilizados 

no cálculo do seu valor normal. 

 A ausência de distorção dos custos de um 

determinado fator de um produtor-

exportador e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

 Essas conclusões individuais não devem 

influenciar o valor normal de outros 

produtores-exportadores e, 

consequentemente, não devem ser 

extrapoladas para todo o país ou setor, 

independentemente da aplicação do artigo 

17.º. 

 No que diz respeito aos vários elementos 

acima descritos, a Comissão fixará prazos 

para a apresentação de elementos de 

prova a fim de permitir o respeito dos 

direitos de defesa de todas as partes 

interessadas e os prazos processuais 

globais. Outros elementos de prova 

relativos a fatores de produção individuais 

podem ser aceites pela Comissão após 

esses prazos apenas se puderem ser 

adequadamente verificados pela Comissão 

e se as outras partes dispuserem de tempo 

suficiente para apresentar observações. 

Or. en 

 

Alteração  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em algum dos seus 

setores, o valor normal deve ser calculado 

com base nos custos de produção e nos 

encargos de venda, refletindo preços ou 

valores de referência sem distorções para 

todos os fatores de produção. As fontes 

que podem ser utilizadas para o efeito 

incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções ou 

os custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, inclusive os da União, desde 

que os dados pertinentes sobre custos 

estejam facilmente disponíveis. O valor 

normal calculado deve incluir um montante 

razoável e sem distorções para ter em conta 

os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou no setor relevante da economia do país 

de exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para todos os 

fatores de produção no cálculo do valor 

normal. 

 Se um produtor-exportador de um país ou 

de um setor em que existam uma ou mais 

distorções importantes demonstrar de 

forma conclusiva que os custos de um ou 

mais fatores de produção individuais não 

apresentam distorções, nos termos do 

próximo número, esses custos devem ser 

utilizados no cálculo do seu valor normal. 

 A ausência de distorção dos custos de um 

determinado fator de um produtor-

exportador e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 
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quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

 Essas conclusões individuais não devem 

influenciar o valor normal de outros 

produtores-exportadores e, 

consequentemente, não devem ser 

extrapoladas para todo o país ou setor, 

independentemente da aplicação do artigo 

17.º. 

 No que diz respeito aos vários elementos 

acima descritos, a Comissão fixará prazos 

para a apresentação de elementos de 

prova a fim de permitir o respeito dos 

direitos de defesa de todas as partes 

interessadas e os prazos processuais 

globais. Outros elementos de prova 

relativos a fatores de produção individuais 

podem ser aceites pela Comissão após 

esses prazos apenas se puderem ser 

adequadamente verificados pela Comissão 

e se as outras partes dispuserem de tempo 

suficiente para apresentar observações. 

Or. en 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 
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do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

seu conjunto ou em algum dos seus 

setores, o valor normal deve ser calculado 

com base nos custos de produção e nos 

encargos de venda, refletindo preços ou 

valores de referência sem distorções para 

todos os fatores de produção e a regra do 

direito inferior não é aplicável à 

determinação do direito anti-dumping 

sobre as importações dos produtores-

exportadores desse país. As fontes que 

podem ser utilizadas para o efeito incluem: 

 - os custos de produção e encargos de 

venda correspondentes num país produtor 

representativo adequado em que os preços 

e os custos abrangidos pelo inquérito 

resultem de forças de mercado livre, 

incluindo as da União 

 ou 

 - se considerado inadequado pela 

Comissão, os preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções, 

desde que os dados pertinentes sobre 

custos estejam facilmente disponíveis. O 

valor normal calculado deve incluir um 

montante razoável para ter em conta os 

encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

 Na ausência de custos ou de valores de 

referência internacionais ou de países 

terceiros sem distorções, a Comissão deve 

determinar o valor normal a partir de 

qualquer outra base razoável, incluindo 

com base em preços ou custos relevantes 

na União. Tal é especialmente o caso 

quando uma parte significativa da 

indústria da União responsável pela 
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denúncia é composta por PME. A 

fiabilidade dos custos e dos preços de um 

determinado fator de produção a 

considerar sem distorções deve ser 

avaliada, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

 De acordo com esta metodologia, o ónus 

da prova quanto à ausência de distorções 

importantes em todos os fatores de 

produção recai sobre os produtores do 

país de exportação. Se um produtor-

exportador de um país onde se verifiquem 

uma ou mais distorções importantes 

demonstrar de forma conclusiva que os 

custos de um ou mais dos seus fatores de 

produção individuais não apresentam 

distorções, esses custos individuais dos 

fatores de produção devem ser utilizados 

no cálculo do valor normal, sem prejuízo 

da utilização dos preços, custos ou valores 

de referência sem distorções de países 

terceiros, da União ou internacionais, 

para os fatores de produção individuais 

que apresentem distorções importantes. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 
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de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

de distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em setores da mesma, o 

valor normal deve ser calculado com base 

nos custos de produção e nos encargos de 

venda, refletindo preços ou valores de 

referência sem distorções. As fontes que 

podem ser utilizadas para o efeito incluem 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, inclusive os de um Estado-

Membro, desde que os dados pertinentes 

estejam facilmente disponíveis. O valor 

normal calculado deve incluir um montante 

razoável e sem distorções para ter em conta 

os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

 A existência de distorções importantes na 

economia no seu conjunto ou em algum 

dos setores da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para todos os 

fatores de produção no cálculo do valor 

normal. 

 Se os produtores-exportadores de um país 

ou de um setor em que existam distorções 

importantes demonstrar de forma 

conclusiva que os custos de um ou mais 

fatores de produção individuais não 

apresentam distorções para a indústria no 

seu conjunto, esses custos devem ser 

utilizados no cálculo do seu valor normal. 

 A ausência de distorções dos custos de um 

determinado fator dos produtores-

exportadores e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

 A fim de permitir que a Comissão respeite 
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os prazos processuais globais e os direitos 

de defesa de todas as partes interessadas, 

a Comissão estabelecerá prazos para a 

apresentação de provas em relação aos 

vários elementos descritos supra. Em 

particular, a Comissão pode aceitar 

outros elementos de prova após esses 

prazos apenas se puderem ser 

adequadamente verificados pela Comissão 

e se as outras partes dispuserem de tempo 

suficiente para apresentar observações. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Dita Charanzová 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em algum dos seus 

setores, o valor normal deve ser calculado 

com base nos custos de produção e nos 

encargos de venda, refletindo preços ou 

valores de referência sem distorções para 

todos os fatores de produção. As fontes 

que podem ser utilizadas para o efeito 

incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções ou 

os custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, inclusive os da União, desde 

que os dados pertinentes sobre custos 

estejam facilmente disponíveis. O valor 

normal calculado deve incluir um montante 

razoável e sem distorções para ter em conta 

os encargos de venda, despesas 
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conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou num setor da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para todos os 

fatores de produção no cálculo do valor 

normal. 

 Se os produtores-exportadores de um país 

ou de um setor em que existam uma ou 

mais distorções importantes demonstrar 

de forma conclusiva que os custos de um 

ou mais fatores de produção individuais 

não apresentam distorções para a 

indústria no seu conjunto, esses custos 

devem ser utilizados no cálculo do seu 

valor normal. 

 A ausência de distorção dos custos de um 

determinado fator dos produtores-

exportadores e a sua fiabilidade devem ser 

avaliadas, nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

 A fim de permitir que a Comissão respeite 

os prazos processuais globais e os direitos 

de defesa de todas as partes interessadas, 

a Comissão estabelecerá prazos para a 

apresentação de provas em relação aos 

vários elementos descritos supra. Em 

particular, a Comissão pode aceitar 

outros elementos de prova após esses 

prazos apenas se puderem ser 

adequadamente verificados pela Comissão 

e se as outras partes dispuserem de tempo 

suficiente para apresentar observações. 

Or. en 
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Alteração  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de uma ou mais distorções importantes na 

economia no seu conjunto ou em algum 

dos seus setores, o valor normal deve ser 

calculado com base nos custos de produção 

e nos encargos de venda, refletindo preços 

ou valores de referência sem distorções 

para todos os fatores de produção. As 

fontes que podem ser utilizadas para o 

efeito incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções ou 

os custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado. É escolhido, em termos 

razoáveis, um país representativo 

adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações 

fiáveis disponíveis aquando da seleção. O 

país escolhido deve igualmente ter um 

nível suficiente de normas sociais e 

ambientais, sendo os níveis suficientes 

determinados com base na ratificação 

pelo país terceiro dos acordos 

multilaterais no domínio do ambiente e 

protocolos de que a União seja parte num 

dado momento, bem como das convenções 

da OIT enumeradas no anexo -I. O valor 

normal calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 
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 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou num setor da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para cada fator de 

produção no cálculo do valor normal. 

 Se um produtor-exportador de um país 

onde se verifiquem uma ou mais 

distorções importantes demonstrar de 

forma conclusiva que os custos de um ou 

mais dos seus fatores de produção 

individuais não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 

cálculo do valor normal. 

 A fiabilidade dos custos e dos preços de 

um determinado fator a considerar sem 

distorções deve ser avaliada, 

nomeadamente, com base nas 

quantidades envolvidas, na sua 

percentagem em relação aos custos totais 

desse fator e na sua utilização efetiva na 

produção. 

Or. en 

 

Alteração  50 

Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes no mesmo, o 
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deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

valor normal deve ser calculado com base 

nos custos de produção e nos encargos de 

venda, refletindo preços ou valores de 

referência sem distorções. As fontes que 

podem ser utilizadas pela Comissão para o 

efeito incluem: 

 - os custos de produção e encargos de 

venda correspondentes num país 

representativo adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação. Se forem utilizados 

dados de empresas para o custo de 

produção, deve ser escolhida uma 

empresa cujas exportações indiquem que 

a empresa é competitiva no mercado 

mundial no momento em que o produto 

em questão foi produzido; 

 ou nos casos em que tal seja inadequado: 

 - preços, custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. 

 Sempre que a Comissão determine que 

certos dados relativos ao mercado interno 

não apresentam distorções, em particular, 

quando os exportadores e os produtores 

apresentam informações suficientes para 

este fim, incluindo no âmbito das 

disposições da alínea c) relativas às partes 
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interessadas, deve utilizar esses dados. O 

valor normal calculado deve incluir um 

montante razoável para ter em conta os 

encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

Or. en 

Justificação 

É adequado que, ao utilizar dados obtidos junto de empresas no cálculo do valor normal, se 

utilize uma empresa competitiva da indústria em questão. Justifica-se utilizar dados relativos 

ao mercado interno quando se considera que os mesmos não apresentam distorções. 

 

Alteração  51 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis. O valor normal 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em algum dos seus 

setores, o valor normal deve ser calculado 

com base nos custos de produção e nos 

encargos de venda, refletindo preços ou 

valores de referência sem distorções. As 

fontes que podem ser utilizadas para o 

efeito incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções 

para todos os fatores de produção ou os 

custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, incluindo os da União. O valor 

normal calculado deve incluir um 

montante razoável e sem distorções para 

ter em conta os encargos de venda, 

despesas administrativas e outros 
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calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

encargos gerais, e os lucros. 

 A existência de uma ou mais distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou no setor relevante da economia do país 

de exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos e valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

União sem distorções, para cada fator de 

produção no cálculo  do valor normal. 

 Se os produtores-exportadores de um país 

ou de um setor em que existam uma ou 

mais distorções importantes demonstrar 

de forma clara que a sua indústria no seu 

conjunto não é direta ou indiretamente 

afetada por qualquer distorção 

importante, os seus custos devem ser 

utilizados no cálculo do seu valor normal. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes num setor ou na 

economia no seu conjunto, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 
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utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país produtor 

representativo adequado onde os preços e 

os custos de produção abrangidos pelo 

inquérito resultam de forças de mercado 

livre, desde que os dados pertinentes sobre 

custos estejam facilmente disponíveis. O 

valor normal calculado deve incluir um 

montante razoável para ter em conta os 

encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; No caso contrário, em que os 

dados não estejam disponíveis ou não 

sejam fiáveis ou em que o exportador ou 

as autoridades do país de exportação 

tenham impedido a realização do 

inquérito, o valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para 

permitir uma margem punitiva 

suplementar. 

Or. fr 

Justificação 

A noção de desenvolvimento económico similar não se traduz, na realidade, numa 

comparação fiável em termos de estrutura económica devido, por exemplo, à ausência de 

distribuição da riqueza. Segundo a classificação do Banco Mundial, a China seria, assim, 

comparável ao Equador e ao Peru. 

 

Alteração  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 
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outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno, 

devido à existência de distorções 

importantes no país de exportação, o valor 

normal deve ser calculado com base nos 

custos de produção e nos encargos de 

venda, refletindo preços ou valores de 

referência sem distorções. As fontes que 

podem ser utilizadas pela Comissão para o 

efeito incluem os custos de produção e 

encargos de venda correspondentes num 

país representativo adequado, com um 

nível de desenvolvimento económico 

similar ao do país de exportação, desde que 

os dados pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis ou, quando 

considerado adequado pela Comissão, os 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções. Sempre 

que a Comissão determine que certos 

custos relativos ao mercado interno não 

apresentam distorções, em particular, 

quando os exportadores e os produtores o 

demonstrem de forma conclusiva, 

incluindo no âmbito das disposições da 

alínea c) relativas às partes interessadas, 

deve utilizar esses dados. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao a) No caso de se determinar que não é 



 

AM\1127399PT.docx 69/152 PE604.811v02-00 

 PT 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou em algum dos seus setores, o valor 

normal deve basear-se num preço ou ser 

calculado com base nos custos de produção 

e nos encargos de venda, refletindo preços 

ou valores de referência sem distorções. As 

fontes que podem ser utilizadas para o 

efeito incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções ou 

os custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível suficiente de 

normas sociais e ambientais, desde que os 

dados pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis, incluindo, sempre 

que adequado, os custos de produção e 

encargos de venda da União. Os custos 

ambientais indiretos, tais como as 

emissões de CO2, devem ser tidos em 

conta e ponderados como taxa do custo 

total para o mesmo montante na União; 

em caso de falta de cooperação por parte 

do país de exportação, aplicar-se-á o custo 

máximo. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Paul Rübig 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 
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outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas pela Comissão incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. Sempre que a Comissão 

determine que certos custos relativos ao 

mercado interno não apresentam 

distorções, em particular, quando os 

exportadores e os produtores o 

demonstrem de forma conclusiva, 

incluindo no âmbito das disposições da 

alínea c) relativas às partes interessadas, 

deve utilizar esses dados. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

Or. en 

Justificação 

O país representativo adequado deve ser determinado sobretudo como um país com um nível 

de desenvolvimento económico similar ao do país de exportação, desde que os dados 

relevantes estejam facilmente disponíveis. Se não estiverem, deve ser escolhido um qualquer 

país representativo adequado. 

No que diz respeito à compatibilidade com a OMC, os exportadores devem poder provar que 

os seus custos a nível interno não apresentam distorções; neste caso, a Comissão deverá 

utilizar esses custos do mercado interno para calcular o valor normal. 

 

Alteração  56 
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Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de uma ou mais 

distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou em um ou mais dos seus 

setores, o valor normal deve ser calculado 

com base nos custos de produção e nos 

encargos de venda, refletindo preços ou 

valores de referência sem distorções. As 

fontes que podem ser utilizadas para o 

efeito incluem preços, custos ou valores de 

referência internacionais sem distorções ou 

os custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável e sem 

distorções para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

Or. en 

 

Alteração  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 



 

PE604.811v02-00 72/152 AM\1127399PT.docx 

PT 

Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 
custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam 

facilmente disponíveis. O valor normal 

calculado deve incluir um montante 

razoável para ter em conta os encargos de 

venda, despesas administrativas e outros 

encargos gerais, e os lucros; 

a) Se um país de exportação adotar 

medidas distorcivas da economia de 

mercado que provoquem distorções 

importantes dos preços e custos de 

produção internos, incluindo os custos 

das matérias-primas, da energia e de 

outros fatores de produção, o valor normal 

deve ser calculado com base nos preços, 

nos custos ou em valores de referência 

internacionais sem distorções ou em 

custos de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, nomeadamente os países da 

União, desde que os dados pertinentes 

sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. Os custos ambientais 

indiretos, tais como as emissões de CO2, 

devem ser tidos em conta e ponderados 

como parte do custo total para o mesmo 

montante na Europa; em caso de falta de 

cooperação por parte do país de 

exportação, aplicar-se-á o custo máximo. 

O valor normal calculado deve incluir um 

montante razoável e sem distorções para 

ter em conta os encargos de venda, 

despesas administrativas e outros encargos 

gerais, e os lucros; 

Or. it 

 

Alteração  58 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de distorções 
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os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

importantes, o valor normal deve basear-se 

num preço ou ser calculado com base nos 

custos de produção, incluindo os custos do 

trabalho, custos relativos à observância 

das obrigações em matéria ambiental e 

impostos, e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

Or. en 

 

Alteração  59 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes na economia no 

seu conjunto ou num setor da mesma, o 

valor normal deve ser calculado com base 

nos custos de produção e nos encargos de 

venda, refletindo preços ou valores de 
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utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

referência sem distorções. As fontes que 

podem ser utilizadas para o efeito incluem 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, desde que os dados pertinentes 

sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

Or. fr 

 

Alteração  60 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

b) Existem distorções importantes 

relativas ao produto em causa na aceção da 

alínea a), designadamente, quando os 

preços ou custos comunicados, incluindo 

os custos das matérias-primas, da energia 

ou de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, deve atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política, sacrificando, em 

termos de facto ou de direito, um governo 

adequado das sociedades; presença do 



 

AM\1127399PT.docx 75/152 PE604.811v02-00 

 PT 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

Estado em empresas, o que permite ao 

Estado interferir em matéria de preços ou 

custos; políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; a 

falta de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia e 

um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; o incumprimento ou a não 

utilização das normas internacionais de 

contabilidade; conversões das taxas de 

câmbio que não são realizadas à taxa de 

mercado; salários que não são o resultado 

de livre negociação entre os trabalhadores 

e a entidade patronal; a ausência de um 

conjunto transparente de leis com efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros; o 

incumprimento pelo país de exportação 

dos compromissos internacionais e 

multilaterais em matéria de normas 

sociais, ambientais e fiscais; acesso ao 

financiamento concedido por entidades que 

executam os objetivos da política pública e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

 A existência de distorções importantes na 

economia no seu conjunto ou num 

determinado setor da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

UE sem distorções, para cada fator de 

produção, no cálculo do valor normal. 

 No entanto, se um produtor-exportador de 

um país que não preencha estas condições 

demonstrar inequivocamente que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

não apresentam distorções, esses custos 

devem ser utilizados no cálculo do 

respetivo valor normal; 
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Or. fr 

 

Alteração  61 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços de 

venda ou custos comunicados, incluindo os 

custos e os preços de venda das matérias-

primas e da energia, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, deve atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; 

uma sobrecapacidade que conduz à 

sobreprodução; uma política de 

manipulação do mercado que conduz à 

subvalorização da moeda nacional; o 

incumprimento pelo país de exportação 

dos compromissos internacionais em 

matéria ambiental, social ou fiscal que 

conduz a uma distorção da concorrência; 

a falta de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia e 
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um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; salários que não são o 

resultado de livre negociação entre os 

trabalhadores e a entidade patronal; a 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com efeitos discriminatórios no que 

respeita às empresas comuns («joint 

ventures») e a outros investimentos 

estrangeiros; acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública e qualquer 

outra circunstância que a Comissão 

considere adequada para avaliar a 

existência de distorções importantes. 

 A existência de distorções importantes na 

economia no seu conjunto ou num ou 

vários setores da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

UE sem distorções, para cada fator de 

produção, no cálculo do valor normal. 

 No entanto, se o produtor-exportador de 

um país, acusado de não preencher estas 

condições, demonstrar inequivocamente 

que os custos de um ou mais fatores de 

produção não apresentam distorções, 

esses custos devem ser utilizados no 

cálculo do respetivo valor normal; 

Or. fr 

Justificação 

Devem ser tidos em conta outros fatores, como a sobrecapacidade industrial, que tem 

consequências graves para o abastecimento do mercado mundial e, consequentemente, os 

preços, e o facto de a manipulação da moeda permitir exportar a preços subvalorizados. 

Além disso, cabe ao Parlamento solicitar a redação de um relatório, ou a sua atualização 

caso já tenha sido redigido, sem intervir diretamente no processo, sob pena de ter de 

elaborar um ato legislativo que poderá ser contestado perante a OMC. 

 

Alteração  62 
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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 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes na aceção da alínea 

a), designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas e de outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal ou caso se verifique 

uma situação de sobrecapacidade 1-B. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, deve atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: influência do governo 

em relação à repartição dos recursos e às 

decisões das empresas, quer direta quer 

indiretamente (por exemplo, através de 

organismos públicos), nomeadamente 

através da fixação de preços a nível 

estatal, ou da discriminação a nível dos 

regimes fiscal, comercial ou monetário; 

distorções induzidas pelo Estado no 

funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de recurso a sistemas de 

trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência de um direito das 

sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada 

(utilização de normas internacionais de 

contabilidade, proteção dos acionistas, 

colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas); 

ausência de um conjunto transparente e 

eficaz de leis que garantam o respeito 

pelos direitos de propriedade e o 
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funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; salários que não 

resultam de livre negociação entre os 

trabalhadores e a entidade patronal; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com efeitos discriminatórios no que 

respeita às empresas comuns («joint 

ventures») e a outros investimentos 

estrangeiros e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública:  não 

ratificação e ausência de uma aplicação 

correta das convenções fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e dos acordos multilaterais no 

domínio do ambiente (AMA) dos quais a 

União é parte; não cumprimento das 

recomendações aplicáveis da OCDE no 

domínio da tributação (por exemplo, a 

iniciativa contra a erosão da base 

tributável e a transferência de lucros) e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. A título indicativo, encontra-

se disponível no anexo uma lista 

pormenorizada de exemplos de distorções 

importantes identificados durante casos 

anteriores de anti-dumping. Essa lista 

deve ser atualizada após cada caso. 

 _________________ 

 1-B Verifica-se uma situação de 

sobrecapacidade quando os excedentes 

comerciais se tornam estruturais sem 

qualquer vantagem comparativa para o 

país, quando os custos e os preços no 

mercado interno são inferiores aos preços 

praticados no mercado mundial ou 

quando se efetuam investimentos em 

novas capacidades produtivas ao mesmo 

tempo que se observa um aumento do 

excedente comercial. 
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Or. en 

 

Alteração  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes na aceção da alínea 

a) quando os preços ou custos 

comunicados, incluindo os custos das 

matérias-primas e de outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente aos seguintes 

fatores: o mercado em questão é servido, 

de forma significativa, por empresas que 

são propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; existência de um elevado 

grau de influência do governo em relação 

à repartição dos recursos e às decisões das 

empresas, quer direta quer indiretamente 

(por exemplo, através de organismos 

públicos), nomeadamente através da 

fixação de preços a nível estatal, ou da 

discriminação a nível dos regimes fiscal, 

comercial ou monetário; existência de 

distorções induzidas pelo Estado no 

funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de recurso a sistemas de 
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trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência ou aplicação 

inadequada de um direito das sociedades 

transparente e não discriminatório que 

garanta uma governação empresarial 

adequada (utilização de normas 

internacionais de contabilidade, proteção 

dos acionistas, colocação à disposição do 

público de informações fiáveis sobre as 

empresas); ausência ou aplicação 

inadequada de um conjunto coerente, 

eficaz e transparente de leis que garantam 

o respeito pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; e qualquer outra 

circunstância que a Comissão considere 

adequada para avaliar a existência de 

distorções importantes. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas e de outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados por 

outros fatores, como a intervenção estatal, 

monopólios ou oligopólios e outros, 
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nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

criando uma situação de mercado 

particular que não permite uma 

comparação adequada dos preços de 

exportação com os preços e os custos do 

mercado interno. Ao avaliar a existência 

de distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são – direta ou 

indiretamente – propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença direta ou 

indireta do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços, custos ou outras decisões 

comerciais de tais empresas; políticas 

públicas ou medidas que discriminem em 

favor de um ou mais fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública, nomeadamente através de 

subvenções setoriais ou da existência de 

oligopólios ou monopólios no mercado de 

matérias-primas ou fatores de produção e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem b) Pode considerar-se que existem 
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distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

distorções importantes na aceção da alínea 

a) quando os preços ou custos 

comunicados, incluindo os custos das 

matérias-primas e de outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente aos seguintes 

fatores: o mercado em questão é servido, 

de forma significativa, por empresas que 

são propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; a 

falta de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia e 

um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; salários que não resultam de 

livre negociação entre os trabalhadores e 

a entidade patronal; ausência de um 

conjunto transparente de leis com efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros; acesso 

ao financiamento concedido por entidades 

que executam os objetivos da política 

pública e qualquer outra circunstância 

que a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. en 

 

Alteração  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do 

Estado em empresas, o que permite ao 
Estado interferir em matéria de preços ou 

custos; políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Ao ponderar o comportamento 

efetivo de um país de exportação na 

aceção da alínea a), deve atender-se aos 

seguintes critérios: existência de um 

elevado grau de influência do governo em 

relação à repartição dos recursos e às 

decisões das empresas, quer direta quer 

indiretamente (por exemplo, através de 

organismos públicos), nomeadamente 

através da fixação de preços a nível 

estatal, ou da discriminação a nível dos 

regimes fiscal, comercial ou monetário; 

distorções induzidas pelo Estado no 

funcionamento das empresas 

relacionadas com o processo de 

privatizações e de sistemas de negociação 

ou de compensação não comerciais (por 

exemplo, trocas diretas); falta de um 

direito das sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada 

(utilização de normas internacionais de 

contabilidade, proteção dos acionistas, 

colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas); 

falta de um conjunto coerente, eficaz e 

transparente de leis que garantam o 

respeito pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um regime de 

insolvência eficaz; falta de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 

prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; controlo por parte 

da indústria nacional de mais de 40 % da 

quota de mercado mundial num setor 

específico, configurando a situação de 

abuso de posição dominante; não 

conformidade com as normas 

internacionais e europeias em matéria 
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social, fiscal e ambiental; e qualquer 

outro critério ou elemento que a 

Comissão considere adequado para 

avaliar a existência de distorções 

importantes; 

Or. it 

Alteração  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que ocorrem 

quando os preços ou custos comunicados 

de um ou mais fatores de produção não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal, ou 

sejam significativamente baixos devido à 

falta de conformidade com as principais 

normas sociais e ambientais 

internacionais. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: distorções 

induzidas pelo Estado no funcionamento 

das empresas relacionadas com o processo 

de privatizações e de recurso a sistemas de 

trocas não comerciais ou de 

compensação; ausência de um direito das 

sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta uma 

governação empresarial adequada; 

ausência de um conjunto transparente e 

eficaz de leis que garantam o respeito 

pelos direitos de propriedade e o 

funcionamento de um sistema adequado 

de falências; ausência de um setor 

financeiro genuíno que funcione 

independentemente do Estado e que, na 
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prática e de direito, esteja sujeito a 

medidas de garantia suficientes e a uma 

supervisão adequada; não aplicação dos 

acordos multilaterais no domínio do 

ambiente de que a UE seja parte num 

dado momento, bem como das convenções 

da OIT enumeradas no anexo -I e 

qualquer outra circunstância que a 

Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que ocorrem 

quando os preços ou custos comunicados 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados por uma intervenção 

estatal substancial. Ao avaliar a existência 

de distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente aos seguintes fatores: o 

mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 
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influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

influenciem as forças de mercado livre; 

ausência de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com potenciais efeitos 

discriminatórios no que respeita às 

empresas comuns («joint ventures») e a 

outros investimentos estrangeiros; acesso 

ao financiamento concedido por entidades 

que executam os objetivos da política 

pública e qualquer outra circunstância 

que a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. en 

 

Alteração  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 1036/2016 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 
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políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. A Comissão deve 

estabelecer uma lista pública ilustrativa 

de critérios, circunstâncias e exemplos 

que ajudem a justificar a aplicação da 

metodologia a situações não relacionadas 

com o mercado. 

Or. en 

Justificação 

A introdução de uma lista ilustrativa pública ajudará todas as partes interessadas na 

compreensão da natureza e do caráter de «distorções importantes» decorrentes da 

intervenção estatal no exportador/produtor. Esta lista «aberta» e atualizada regularmente 

permitirá uma compreensão sempre atual, especialmente quando for publicada no relatório 

COM anual normalizado apresentado ao Parlamento. Esta abordagem baseada numa lista é 

mais abrangente do que a abordagem de exemplos-chave atualmente incluída na proposta da 

CE. 

 

Alteração  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 
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seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; 

não aplicação de acordos multilaterais no 

domínio do ambiente nos quais a União 

seja parte; não aplicação das convenções 

fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho; e acesso ao 

financiamento concedido por entidades que 

executam os objetivos da política pública. 

Or. en 

 

Alteração  71 

Dita Charanzová 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

b) Deve considerar-se que existem 

distorções importantes na aceção da alínea 

a), designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, e outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: o mercado 

em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 
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autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública. 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública ou que não 

atuam de forma autónoma em relação ao 

Estado e qualquer outra circunstância 

que a Comissão considere adequada para 

avaliar a existência de distorções 

importantes. 

Or. en 

 

Alteração  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

b) Deve considerar-se que existem 

distorções importantes na aceção da 

alínea a), designadamente, quando os 

preços ou custos comunicados, incluindo 

os custos das matérias-primas e de outros 

fatores de produção, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, deve atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas ou outras circunstâncias, o 
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interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

que permite ao Estado interferir em matéria 

de preços ou custos, nomeadamente 

através da repartição dos recursos e das 

decisões das empresas; políticas públicas 

ou medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes que afetam em 

grande medida a lealdade da 

concorrência relativamente ao produto em 

causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os impostos 

e os custos das matérias-primas primárias 

e secundárias, do trabalho e da 

observância das obrigações ambientais 
são afetados pela intervenção estatal que 

gera condições de concorrência não 

equitativas. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, pode 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: o mercado 

em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

interferência do Estado em matéria de 

preços ou custos; 
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acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

Or. en 

Justificação 

Alteração necessária para ter uma visão completa e abrangente da situação. 

 

Alteração  74 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que ocorrem 

quando os preços ou custos comunicados 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados por uma intervenção 

estatal substancial. Ao avaliar a existência 

de distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente aos seguintes fatores: o 

mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; 



 

AM\1127399PT.docx 93/152 PE604.811v02-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  75 

Paul Rübig 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que surgem 

quando os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados substancialmente pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: o mercado 

em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; 

Or. en 

Justificação 

O acordo anti-dumping da OMC não prevê exceções para o dumping social. Os salários que 

resultam de livre negociação entre os trabalhadores e a entidade patronal e qualquer outra 
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forma de dumping social não obedecem ao acordo anti-dumping da OMC e devem, por 

conseguinte, ser excluídos da lista de critérios possíveis. 

O artigo 2.º, n.º 6-A, alínea b) contém uma lista indicativa e não exaustiva de critérios 

(«designadamente»), pelo que não é necessário autorizar expressamente a Comissão a ter em 

conta «qualquer outra circunstância que [...] considere adequada para avaliar a existência 

de distorções significativas». 

 

Alteração  76 

Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que ocorrem 

quando os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados por uma intervenção 

estatal substancial. Ao avaliar a existência 

de distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto real dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

Or. en 
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Justificação 

É necessária uma definição rigorosa de distorções importantes. 

 

Alteração  77 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Distorções importantes 

relativamente ao produto em causa na 

aceção da alínea a) são as que ocorrem 

quando os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados substancialmente pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, pode 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: o mercado 

em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; 

Or. en 

 

Alteração  78 
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Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

b) Pode considerar-se que existem 

distorções importantes que afetam em 

grande medida a lealdade da 

concorrência relativamente ao produto em 

causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os impostos 

e os custos das matérias-primas primárias 

e secundárias, do trabalho e da 

observância das obrigações ambientais 
são afetados pela intervenção estatal que 

gera vantagens concorrenciais indevidas. 

Ao ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; interferência do 

Estado em matéria de preços ou custos a 

fim de criar vantagens concorrenciais de 

forma desleal; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Aquando da determinação da 

importância das distorções identificadas 

na alínea a), a Comissão deve considerar, 

designadamente, a parte que os preços e 

custos distorcidos representam no custo 

total da produção do produto em causa e 

a vantagem que atribuem aos 

exportadores do referido produto, por 

comparação com os preços e custos sem 

distorções. 

Or. en 

Justificação 

A importância das distorções deve ser analisada relativamente ao custo de produção do 

produto em causa e não à economia exportadora no seu conjunto. 

 

Alteração  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de 

amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em 

cada inquérito em que esse relatório ou 

esses elementos de prova sejam utilizados. 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. O relatório deve 

incluir as distorções específicas por 

setor/empresa e as distorções 

macro/sistémicas, sendo estas últimas 

particularmente importantes para setores 

com uma percentagem elevada de PME. A 

indústria da União deve ser consultada 
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As determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 
durante o processo de elaboração do 

relatório. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta devem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. Na 

ausência de relatório, a Comissão deve 

utilizar todas as informações ou dados 

disponíveis para determinar a existência 

de uma ou mais distorções importantes e 

utilizar a metodologia referida na 

alínea a), se os requisitos pertinentes 

forem cumpridos. 

 No início de um inquérito relativo a 

importações de um país ou setor em 

relação ao qual a Comissão tenha 

indicações fundamentadas da possível 

existência de distorções importantes, a 

Comissão realiza uma determinação 

preliminar quanto à existência de 

distorções importantes para o país ou 

setores em questão e informa as partes 

nos inquéritos. As determinações finais 

relativamente à existência de distorções 

importantes num país ou setor terão em 

conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê e serão efetuadas 

pela Comissão o mais tardar 45 dias após 

o início de um inquérito; As partes 

interessadas têm 10 dias para apresentar 

observações sobre estas determinações. 

Qualquer determinação da existência de 

distorções importantes num determinado 

país ou setor deve permanecer válida 

enquanto não existirem elementos de 

prova suficientes para demonstrar de 

forma conclusiva que esse país ou setor já 

não se encontra afetado por distorções 

importantes e deve manter-se em vigor até 

ser revogada. 

 Em conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. 
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Or. en 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Por sua iniciativa ou a pedido do 

Parlamento Europeu, de um 

Estado-Membro ou da indústria da União 

(incluindo os sindicatos e as PME), os 

serviços da Comissão devem emitir um 

relatório descrevendo a situação específica 

no que respeita aos critérios listados na 

alínea b), num determinado país 

(afastando-se das distorções horizontais 

por país e centrando-se nos fatores de 

produção e nas distorções setoriais) ou 

num determinado setor. 

 Para os países em que se registou um 

número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído 

até três meses antes da entrada em vigor 

do presente regulamento e adotado no 

prazo de quinze dias após a sua entrada 

em vigor. A indústria da União, incluindo 

os sindicatos e as PME, deve ser 

consultada durante o processo de 

elaboração do relatório. Ao elaborar um 

relatório, a Comissão deverá trabalhar em 

coordenação com os principais parceiros 
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comerciais da União. 

 Esse relatório e os elementos de prova em 

que este se fundamenta podem ser 

inseridos no dossiê de qualquer inquérito 

relativo a esse país ou setor. As partes 

interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

 Em conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, de um 

Estado-Membro, da indústria da União – 

incluindo os sindicatos e as PME – ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

adotará um relatório específico ou 

atualizará um relatório já existente. Em 

qualquer caso, a Comissão deve levar a 

cabo uma revisão do relatório a cada dois 

anos e meio. 

Or. en 

 

Alteração  82 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir ou atualizar um relatório 

pormenorizado e completo descrevendo a 

situação específica no que respeita aos 

critérios listados na alínea b), num 
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setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

determinado país ou num determinado 

setor. Para os países e setores em que se 

registou um número substancial de 

processos anti-dumping, o relatório deve 

ser concluído e adotado antes da entrada 

em vigor do presente regulamento. A 

indústria da União deve ser consultada 

durante o processo de elaboração do 

relatório; as particularidades económicas 

e comerciais das PME, bem como os 

setores que abrangem, devem ser tidas em 

conta aquando da elaboração dos 

relatórios. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados; podem, por 

conseguinte, transmitir informações que 

demonstrem a existência de uma distorção 

importante. No âmbito destes inquéritos, 

deve ser dada atenção especial e prestado 

apoio às PME. As determinações terão em 

conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê. O Parlamento 

Europeu deve acompanhar o processo de 

elaboração do relatório. A pedido do 

Parlamento Europeu ou por iniciativa da 

Comissão, em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor, a Comissão deve elaborar ou 

atualizar o relatório solicitado. Em 

qualquer caso, a Comissão Europeia deve 

levar a cabo uma atualização do relatório 

de dois em dois anos. 

Or. fr 

 

Alteração  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de 

amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em 

cada inquérito em que esse relatório ou 

esses elementos de prova sejam utilizados. 

As determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório. Esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta devem ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor. Na ausência de relatório, a 

Comissão deve utilizar todas as 

informações ou dados disponíveis para 

determinar a existência de uma ou mais 

distorções importantes e utilizar a 

metodologia referida na alínea a), se os 

requisitos pertinentes forem cumpridos. 

 As determinações relativamente à 

existência de distorções importantes num 

país ou setor terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê e 

serão efetuadas a título definitivo pela 

Comissão o mais tardar três meses após o 

início de um inquérito; As partes 

interessadas têm 10 dias para apresentar 

observações sobre estas determinações. 

 Em conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. 

Or. en 
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Alteração  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão devem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se regista um 

número substancial de inquéritos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. Todas as partes 

interessadas, incluindo a indústria da 

União e os exportadores estrangeiros e o 

governo do país exportador em causa, 

devem ser consultadas durante o processo 

de elaboração do relatório. Esse relatório e 

os elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. O 

relatório não será vinculativo e as 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

 A pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. Em qualquer caso, 

a Comissão deve levar a cabo uma revisão 

do relatório de dois em dois anos. O 

relatório não é vinculativo, mas a 

Comissão deve explicar devidamente a 
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sua fundamentação no que se refere às 

distorções encontradas e à metodologia 

utilizada, sempre que imponha medidas. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório, 

podendo ainda oferecer indicações sobre 

a existência de distorções importantes. 

Estas indicações devem ser analisadas no 

momento da decisão sobre a elaboração e 

atualização dos relatórios pertinentes. 
Esse relatório e os elementos de prova em 

que este se fundamenta podem ser 

inseridos no dossiê de qualquer inquérito 

relativo a esse país ou setor. As partes 

interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; Em conformidade 
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com o seu papel, o Parlamento Europeu 

deve acompanhar o processo de 

elaboração do relatório. A pedido do 

Parlamento Europeu, ou em caso de 

alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

iniciará ou atualizará o relatório. Em 

qualquer caso, a Comissão deve levar a 

cabo uma revisão do relatório de dois em 

dois anos. 

Or. en 

 

Alteração  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

publicado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União e os sindicatos devem ser 

consultados durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 
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prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

 A Comissão deve atualizar o relatório de 

dois em dois anos. A Comissão deve ainda 

atualizar o relatório a pedido do 

Parlamento Europeu, da indústria da 

União ou dos sindicatos, ou por sua 

iniciativa em caso de alteração das 

circunstâncias num determinado país ou 

setor. A Comissão deve incluir uma 

análise sobre a aplicação do presente 

regulamento no seu relatório anual sobre 

as atividades anti-dumping, 

antissubvenções e de salvaguardada da 

União, e apresentá-la ao Parlamento 

Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  87 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União deve ser consultada durante o 

processo de elaboração do relatório. 
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terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

 Esse relatório e os elementos de prova em 

que este se fundamenta podem ser 

inseridos no dossiê de qualquer inquérito 

relativo a esse país ou setor. As partes 

interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As PME da 

indústria da União devem ser objeto de 

atenção especial. As determinações terão 

em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê. 

 O Parlamento Europeu deve acompanhar 

o processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

deve elaborar um relatório ou, caso este já 

exista, atualizá-lo. 

 Em qualquer caso, a Comissão deve levar 

a cabo uma revisão do relatório de dois 

em dois anos. 

Or. fr 

Justificação 

Cabe ao Parlamento solicitar a redação de um relatório, ou a sua atualização caso já tenha 

sido redigido, sem intervir diretamente no processo, sob pena de ter de elaborar um ato 

legislativo que poderá ser contestado perante a OMC. 

 

Alteração  88 

Dita Charanzová 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que a Comissão tiver 

indicações fundamentadas sobre a 

possível existência de uma ou mais 

distorções tal como referidas na alínea b), 

será elaborado ou atualizado um relatório 

pormenorizado com a descrição das 

circunstâncias de mercado num 

determinado país ou num determinado 

setor, de acordo com a alínea b). A 

indústria da União deve ser consultada 

durante o processo de elaboração do 

relatório. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para apresentar observações 

ou basear-se no relatório e nos elementos 

de prova em que este se fundamenta, em 

cada inquérito em que esse relatório ou 

esses elementos de prova sejam utilizados. 

As determinações relativamente à 

existência de distorções importantes num 

país ou setor terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê e 

serão efetuadas a título definitivo pela 

Comissão o mais tardar três meses após o 

início de um inquérito; 

 Em conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Paul Rübig 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 
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Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório descrevendo a situação 

específica no que respeita aos critérios 

listados na alínea b), num determinado país 

ou num determinado setor, caso tenham 

acesso a informações fundamentadas 

sobre a possível existência de distorções 

importantes. Para os países em que se 

registou um número substancial de 

processos anti-dumping e se presuma 

existirem distorções importantes, o 

relatório deve ser concluído e adotado 

antes da entrada em vigor do presente 

regulamento. A indústria da União deve 

ser consultada durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar ou contestar 

observações ou basear-se no relatório e nos 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em cada inquérito em que esse 

relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. As determinações terão 

em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; A Comissão deve 

atualizar periodicamente o relatório e, em 

qualquer caso, a revisão deve ser 

realizada de dois em dois anos. 

Or. en 

Justificação 

Os relatórios devem ser emitidos pela Comissão sempre que tenha acesso a indicações 

fundamentadas (fornecidas pela indústria, por um Estado-Membro ou por qualquer outra 

pessoa) acerca da existência de distorções importantes. Os relatórios devem ser revistos 

periodicamente; as partes interessadas devem ter o direito de contestar os pormenores 

factuais de um relatório. 
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Alteração  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que a Comissão tiver 

indicações fundamentadas sobre a 

possível existência de distorções 

importantes, tal como referido na 

alínea b), e sempre que adequado para a 

aplicação eficaz do presente regulamento, 

deve ser elaborado ou atualizado um 

relatório descrevendo as circunstâncias de 

mercado, em conformidade com a 
alínea b), num determinado país ou num 

determinado setor. Esses relatórios e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam são inseridos no dossiê de 

qualquer inquérito relativo a esse país ou 

setor. As partes interessadas devem dispor 

de amplas oportunidades para contestar, 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações relativas à existência de 

distorções importantes terão em conta 

todos os elementos de prova pertinentes no 

dossiê; A Comissão deve rever e atualizar 

o relatório, se necessário, caso se 

verifique uma alteração das 

circunstâncias de mercado, nos termos da 

alínea b). A revisão do relatório deve 

ocorrer, pelo menos, de dois em dois anos. 

Or. en 

 

Alteração  91 
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Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos anti-

dumping, o relatório deve ser concluído e 

adotado antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. A indústria da 

União e os sindicatos devem ser 

consultados durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que a Comissão tiver 

indicações fundamentadas quanto à 

possível existência de distorções 

importantes, tal como referido na 

alínea b), e sempre que adequado para 

aplicação eficaz do presente regulamento 
os serviços da Comissão podem emitir ou 

atualizar um relatório descrevendo as 

circunstâncias específicas do mercado nos 

termos da alínea b), num determinado país 

ou num determinado setor. Esses relatórios 

e os elementos de prova em que estes se 

fundamentam são inseridos no dossiê de 

qualquer inquérito relativo a esse país ou 

setor. As partes interessadas devem dispor 

de amplas oportunidades para contestar, 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações relativas à existência de 

distorções importantes terão em conta 

todos os elementos de prova pertinentes no 

dossiê; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 
descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num 

determinado setor. Esse relatório e os 

c) A Comissão emite relatórios, por 

iniciativa própria ou a pedido de uma 

indústria setorial, um sindicato ou uma 

ONG, e mantém-nos atualizados, 
descrevendo a situação específica no que 

respeita a práticas de dumping económico, 
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elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

fiscal, social e ambiental em países que 

sejam parceiros comerciais da União 

Europeia ou em determinados setores 

pertinentes. A Comissão deve rever estes 

relatórios de dois em dois anos. Esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta podem ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor. As partes interessadas, 

designadamente sindicatos e PME, devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê 

Or. en 

 

Alteração  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

c) Os serviços da Comissão devem 

emitir um relatório pormenorizado 

descrevendo as circunstâncias de 

mercado, nos termos da alínea b), num 

determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta devem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 
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prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

prova sejam utilizados. As determinações 

relativamente à existência de distorções 

importantes num país ou setor terão em 

conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê e serão efetuadas a 

título definitivo pela Comissão o mais 

tardar três meses após o início de um 

inquérito; 

Or. en 

 

Alteração  95 

Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Sempre que a Comissão tem 

indicações fundamentadas sobre a 

possível existência de distorções 

importantes, tal como referido na 

alínea b), elabora ou atualiza um relatório 

com a descrição das circunstâncias de 

mercado, nos termos da alínea b), num 

determinado país ou num determinado 

setor. Esses relatórios e os elementos de 

prova em que estes se fundamentam 

devem ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para contestar, 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações relativas à existência de 

distorções importantes terão em conta 

todos os elementos de prova pertinentes no 

dossiê; 

Or. en 
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Justificação 

Deve ser obrigatório que a Comissão emita relatórios caso existam elementos de prova 

fundamentados relativos a distorções importantes. É ainda necessário estipular que os 

relatórios têm de constar sempre do dossiê de um inquérito. 

 

Alteração  96 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços 

da Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num 

determinado setor. Esse relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta podem ser inseridos no dossiê 

de qualquer inquérito relativo a esse país 

ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

c) A Comissão emite relatórios e 

mantém-nos atualizados, descrevendo a 

situação específica no que respeita a 

práticas de dumping económico, fiscal, 

social e ambiental em países que sejam 

parceiros comerciais da União Europeia 

ou em determinados setores pertinentes. A 

Comissão deve rever estes relatórios, pelo 

menos, de quatro em quatro anos. Esse 

relatório e os elementos de prova em que 

este se fundamenta podem ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a esse 

país ou setor. As partes interessadas devem 

dispor de amplas oportunidades para 

complementar, apresentar observações ou 

basear-se no relatório e nos elementos de 

prova em que este se fundamenta, em cada 

inquérito em que esse relatório ou esses 

elementos de prova sejam utilizados. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes no dossiê; 

Or. en 

 

Alteração  97 

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

calcular o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

calcular o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º ou um 

pedido de novo inquérito em 

conformidade com o artigo 12.º; sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de uma ou mais distorções 

importantes, o relatório, nos termos do 

n.º 6, alínea b), deve constituir um 

elemento de prova suficiente para 

justificar o cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a). Em qualquer caso, não 

devem ser requeridos encargos adicionais 

à indústria da União. 

 Na ausência de relatório, a Comissão deve 

utilizar todas as informações ou dados 

disponíveis para determinar a existência 

de distorções importantes e utilizar a 

metodologia referida na alínea a), se os 

requisitos pertinentes forem cumpridos. 

 Devem ser criados um serviço de apoio e 

mecanismos especiais (por exemplo, apoio 

jurídico gratuito, orientações acessíveis e 

explícitas, especialmente no que se refere 

às regras de confidencialidade) para 

ajudar as PME no processo de utilização 

dos relatórios e na apresentação de 

denúncias. 

Or. en 
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Alteração  98 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

calcular o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o artigo 

5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º. Sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de distorções importantes, o 

relatório, nos termos do n.º 6, alínea b), 

deve constituir um elemento de prova 

suficiente para justificar o cálculo do 

valor normal, em conformidade com a 

metodologia referida na alínea a). Em 

qualquer caso, não devem ser requeridos 

encargos adicionais à indústria da União 

e deve ser previsto e implementado um 

apoio específico às PME, tendo em conta 

as dificuldades que estas podem 

encontrar. 

 A ausência de relatório não deve impedir 

a Comissão de utilizar todas as 

informações ou dados disponíveis para 

determinar a existência de distorções 

importantes e utilizar a metodologia 

referida na alínea a), se os requisitos 

pertinentes forem cumpridos; 

Or. fr 

 

Alteração  99 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º. 

 Sempre que as conclusões do relatório 

revelem a existência de distorções 

importantes, o relatório, nos termos do n.º 

6, alínea b), deve constituir um elemento 

de prova suficiente para justificar o 

cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a). Em qualquer caso, não 

devem ser requeridos encargos adicionais 

à indústria da União, especialmente às 

PME, que deverão beneficiar de 

acompanhamento sempre que assim o 

desejem. 

 A ausência de relatório não deve impedir 

a Comissão de utilizar todas as 

informações ou dados disponíveis para 

determinar a existência de distorções 

importantes e utilizar a metodologia 

referida na alínea a), se os requisitos 

pertinentes forem cumpridos; 

Or. fr 

Justificação 

As PME têm dificuldades suplementares em matéria de custos e de acesso aos documentos 

durante as investigações realizadas antes do pedido de início de um inquérito pela Comissão. 

 

Alteração  100 

Dita Charanzová 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de uma ou mais distorções 

importantes, o relatório, nos termos do 

n.º 6, alínea b), deve constituir um 

elemento de prova suficiente para 

justificar o cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a). Em qualquer caso, não 

devem ser exigidos à indústria da União 

quaisquer elementos de prova adicionais. 

 Na ausência de relatório, a Comissão deve 

utilizar todas as informações ou dados 

disponíveis para determinar a existência 

de uma ou mais distorções importantes e 

utilizar a metodologia referida na 

alínea a), se os requisitos pertinentes 

forem cumpridos. 

Or. en 

 

Alteração  101 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

 sempre que as conclusões de um relatório 
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revelem a existência de uma ou mais 

distorções importantes, o relatório, nos 

termos do n.º 6, alínea b), deve constituir 

um elemento de prova suficiente para 

justificar o cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a). Em qualquer caso, não 

devem ser impostos encargos adicionais à 

indústria da União. 

Or. en 

 

Alteração  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de uma ou mais distorções 

importantes, o relatório, nos termos do 

n.º 7, alínea b), deve constituir um 

elemento de prova suficiente para 

justificar o cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a). Em qualquer caso, não 

devem ser impostos encargos adicionais à 

indústria da União. 

Or. en 

 

Alteração  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 1036/2016 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de uma ou mais distorções 

importantes, o relatório, nos termos da 

alínea c), deve constituir um elemento de 

prova suficiente para justificar o cálculo 

do valor normal, em conformidade com a 

metodologia referida na alínea a). Em 

qualquer caso, não devem ser impostos 

encargos adicionais à indústria da União. 

Or. en 

 

Alteração  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

do presente número para calcular o valor 

normal, ao apresentar uma denúncia em 

conformidade com o artigo 5.º ou um 

pedido de reexame em conformidade com 

o artigo 11.º; sempre que o relatório revele 

a existência de uma ou mais distorções 

importantes, o mesmo deve constituir um 

elemento de prova suficiente para 
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justificar o cálculo do valor normal, em 

conformidade com a metodologia referida 

na alínea a) do presente número. Em 

qualquer caso, não devem ser impostos 

encargos adicionais à indústria da União. 

Or. en 

 

Alteração  105 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se nos factos estabelecidos, em 

conformidade com o artigo 5.º, n.º 9, no 

relatório referido na alínea c) para calcular 

o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; se ainda 

não existir qualquer relatório disponível, 

a Comissão deve investigar a denúncia de 

acordo com os artigos pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

d) A indústria da União e os 

sindicatos podem basear-se no relatório 
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calcular o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

referido na alínea c) para calcular o valor 

normal, ao apresentarem uma denúncia em 

conformidade com o artigo 5.º ou um 

pedido de reexame em conformidade com 

o artigo 11.º; se ainda não existir qualquer 

relatório disponível, a Comissão deve 

investigar a denúncia nos termos dos 

artigos pertinentes do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao 

apresentar uma denúncia em conformidade 

com o artigo 5.º ou um pedido de reexame 

em conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se nos elementos de prova 

constantes do relatório referido na 

alínea c), respeitando o critério em 

matéria de prova previsto no artigo 5.º, 

n.º 9, ao apresentar uma denúncia em 

conformidade com o artigo 5.º, um pedido 

de reexame em conformidade com o 

artigo 11.º ou um pedido de novo inquérito 

em conformidade com o artigo 12.º; 

Or. en 

 

Alteração  108 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode 

basear-se no relatório referido na alínea c) 

para calcular o valor normal, ao 

apresentar uma denúncia em conformidade 

com o artigo 5.º ou um pedido de reexame 

em conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode 

basear-se nos elementos de prova 

constantes do relatório referido na 

alínea c), respeitando o critério em 

matéria de prova previsto no artigo 5.º, 

n.º 9, ao apresentar uma denúncia em 

conformidade com o artigo 5.º, um pedido 

de reexame em conformidade com o 

artigo 11.º ou um pedido de novo inquérito 

em conformidade com o artigo 12.º; 

Or. en 

 

Alteração  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

calcular o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode basear-

se nos elementos de prova constantes do 

relatório referido na alínea c) para calcular 

o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º, um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º ou um 

pedido de inquérito em conformidade com 

o artigo 12.º; 

Or. en 

 

Alteração  110 

Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-

se no relatório referido na alínea c) para 

calcular o valor normal, ao apresentar 

uma denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode basear-

se nos elementos de prova constantes do 

relatório referido na alínea c), tendo em 

conta o artigo 5.º, n.º 9, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o 

artigo 5.º, um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º ou um 

pedido de novo inquérito em 

conformidade com o artigo 12.º; 

Or. en 

Justificação 

É necessário prever que os elementos de prova dos relatórios também sejam utilizados nos 

inquéritos de reexame da caducidade. 

 

Alteração  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º. 

e) No início de um inquérito relativo 

a importações de um país ou setor em 

relação ao qual a Comissão tenha 

indicações fundamentadas da possível 

existência de distorções importantes, a 

Comissão realiza uma determinação 

preliminar quanto à existência de 

distorções importantes para o país ou 

setores em questão e informa as partes no 

inquérito. 

 As partes no inquérito são informadas, 

pouco tempo após o início, das fontes 

pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 
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apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º. 

 A determinação da existência de 

distorções importantes num determinado 

país ou setor deve permanecer válida até 

ser revogada e a revogação terá lugar 

apenas se elementos de prova suficientes 

tiverem demonstrado de forma conclusiva 

que esse país ou setor já não se encontra 

afetado por distorções importantes. 

Or. en 

 

Alteração  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, 

das fontes pertinentes que a Comissão 

tenciona utilizar para efeitos da alínea a), 

sendo-lhes concedido um prazo de 10 dias 

para apresentarem as suas observações. 

Para este efeito, será dado às partes 

interessadas acesso ao dossiê, 

nomeadamente a quaisquer elementos de 

prova invocados pela autoridade de 

inquérito, sem prejuízo do disposto no 

artigo 19.º. 

e) No início de um inquérito relativo 

a importações de um país ou setor em 

relação ao qual a Comissão tenha 

indicações da possível existência de 

distorções importantes, a Comissão realiza 

uma determinação preliminar quanto à 

existência de distorções importantes para 

o país ou setores em questão e informa as 

partes no inquérito. As partes têm um 

prazo de 10 dias para apresentarem as suas 

observações. Para este efeito, será dado às 

partes interessadas acesso ao dossiê, 

nomeadamente a quaisquer elementos de 

prova invocados pela autoridade de 

inquérito, sem prejuízo do disposto no 

artigo 19.º. A determinação definitiva deve 

ser efetuada pela Comissão e comunicada 

às partes o mais tardar dois meses após o 
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início do inquérito. 

Or. en 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º. 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias úteis para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º. As informações 

relativas à metodologia a utilizar são 

comunicadas às partes o mais tardar três 

meses após o início do inquérito. 

Or. en 

 

Alteração  114 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será permitida às partes 

interessadas a validação do acesso ao 

dossiê após a sua inscrição num registo 

mantido pela Comissão, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º 

Or. fr 

 

Alteração  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 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Durante a fase de inquérito, em 

caso de falha na plena cooperação por 

parte de um produtor-exportador de um 

país em que se considerem existir uma ou 

mais distorções importantes, e sem 

prejuízo da aplicação do artigo 18.º, a 

regra do direito inferior não é aplicável à 

determinação do direito anti-dumping 

sobre as importações desse 

produtor-exportador. 

Or. en 

 

Alteração  116 

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

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 6-A – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) A fim de prevenir qualquer 

situação de concorrência desleal, a 

Comissão deve implementar um 

mecanismo de intercâmbio de 

informações com os países que apliquem 

medidas anti-dumping. 

Or. fr 

 

Alteração  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não atuarem 

como economias de mercado, 

nomeadamente países que não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo semelhante e adequado ou 

no preço desse país terceiro para outros 

países, incluindo a União, ou, sempre que 

tal não seja possível, a partir de qualquer 

outra base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. No caso de 

haver acordos de comércio livre aplicáveis 

com países cuja economia esteja 
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enraizada no país objeto do relatório, tal 

deve ser tido em conta na determinação de 

medidas anti-dumping e antissubvenções. 

Or. en 

 

Alteração  118 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo adequado que seja membro 

da OMC ou não conste da lista no anexo I 

do Regulamento (UE) 2015/755. O valor 

normal também pode ser determinado 

com base no preço desse país terceiro para 

outros países, incluindo a União, ou, 

sempre que tal não seja possível, a partir de 

qualquer outra base razoável, incluindo o 

preço efetivamente pago ou a pagar na 

União pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

Or. en 

 

Alteração  119 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo adequado com um nível de 

desenvolvimento económico semelhante 

ao do país exportador ou no preço desse 

país terceiro para outros países, incluindo a 

União, ou, sempre que tal não seja 

possível, a partir de qualquer outra base 

razoável, incluindo o preço efetivamente 

pago ou a pagar na União pelo produto 

similar, devidamente ajustado, se 

necessário, a fim de incluir uma margem 

de lucro razoável. 

Or. en 

 

Alteração  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo adequado ou no preço desse 

país terceiro para outros países, incluindo a 

União, ou, sempre que tal não seja 

possível, a partir de qualquer outra base 

razoável, incluindo o preço efetivamente 

pago ou a pagar na União pelo produto 

similar, devidamente ajustado, se 
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ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

necessário, a fim de incluir uma margem 

de lucro razoável. 

Or. en 

 

Alteração  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

No caso de importações provenientes de 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo adequado ou no preço desse 

país terceiro para outros países, incluindo a 

União, ou, sempre que tal não seja 

possível, a partir de qualquer outra base 

razoável, incluindo o preço efetivamente 

pago ou a pagar na União pelo produto 

similar, devidamente ajustado, se 

necessário, a fim de incluir uma margem 

de lucro razoável. 

Or. en 

 

Alteração  122 

Iuliu Winkler 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de importações provenientes de No caso de importações provenientes de 
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países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

terceiro com economia de mercado ou no 

preço desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

países que, à data de início, não forem 

membros da OMC e constarem da lista do 

anexo I do Regulamento (UE) 2015/755, o 

valor normal é determinado com base no 

preço ou no valor calculado num país 

representativo adequado ou no preço desse 

país terceiro para outros países, incluindo a 

União, ou, sempre que tal não seja 

possível, a partir de qualquer outra base 

razoável, incluindo o preço efetivamente 

pago ou a pagar na União pelo produto 

similar, devidamente ajustado, se 

necessário, a fim de incluir uma margem 

de lucro razoável. 

Or. en 

 

Alteração  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 

adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um 
país terceiro com economia de mercado 

sujeito ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro representativo adequado, 

tomando-se devidamente em consideração 

quaisquer informações fiáveis disponíveis 

aquando da seleção. O país escolhido deve 

igualmente ter um nível suficiente de 

normas sociais e ambientais, sendo os 

níveis suficientes determinados com base 

na ratificação por esse país dos acordos 

multilaterais no domínio do ambiente – e 

respetivos protocolos – de que a União 

seja parte num dado momento, bem como 

das convenções da OIT enumeradas no 

anexo -I. 

Or. en 
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Alteração  124 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 
adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado com um nível de 

desenvolvimento económico semelhante 

ao do país exportador, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país terceiro 

com economia de mercado sujeito ao 

mesmo inquérito. 

Or. en 

 

Alteração  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 
adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado com um nível de 

desenvolvimento económico semelhante 

ao do país exportador, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país terceiro 

com economia de mercado sujeito ao 

mesmo inquérito. 
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Or. en 

 

Alteração  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 
adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país 

representativo adequado sujeito ao mesmo 

inquérito. 

Or. en 

 

Alteração  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 
adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país 

representativo adequado sujeito ao mesmo 

inquérito. 
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Or. en 

 

Alteração  128 

Iuliu Winkler 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

terceiro com economia de mercado 
adequado, tomando-se devidamente em 

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país 

representativo adequado sujeito ao mesmo 

inquérito. 

Or. en 

 

Alteração  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país terceiro 

com economia de mercado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país 

representativo adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico semelhante 

ao do país exportador, que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

 Durante o inquérito, a Comissão tem 

ainda em conta o nível de cooperação do 
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país de origem ou exportador e, caso não 

exista qualquer cooperação, aplicar-se-á o 

custo máximo. 

Or. en 

 

Alteração  130 

Helmut Scholz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país terceiro 

com economia de mercado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país 

representativo adequado com um nível de 

desenvolvimento económico semelhante 

ao do país exportador que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

Or. en 

 

Alteração  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país terceiro 

com economia de mercado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

As partes no inquérito são informadas, sem 

demora, após o início do inquérito, do país 

representativo adequado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 
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Or. en 

 

Alteração  132 

Iuliu Winkler 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país terceiro 

com economia de mercado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país 

representativo adequado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações. 

Or. en 

 

Alteração  133 

Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 3 – n.º 6 

 
Texto em vigor Alteração 

 2-A) O artigo 3.º, n.º 6, é completado do 

seguinte modo: 

«6. É necessário demonstrar, através de 

todos os elementos de prova relevantes 

apresentados em conformidade com o n.º 2, 

que as importações objeto de dumping 

estão a causar prejuízo na aceção do 

presente regulamento. Concretamente, tal 

facto implica demonstrar que o volume 

e/ou os níveis de preços identificados nos 

termos do n.º 3 se repercutem na indústria 

da União conforme disposto no n.º 5 e de 

que esta repercussão pode ser classificada 

«6. É necessário demonstrar, através de 

todos os elementos de prova relevantes 

baseados nas melhores informações 

disponíveis, apresentados em 

conformidade com o n.º 2, que as 

importações objeto de dumping estão a 

causar prejuízo na aceção do presente 

regulamento. Concretamente, tal facto 

implica demonstrar que o volume e/ou os 

níveis de preços identificados nos termos 

do n.º 3 se repercutem na indústria da 
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de importante.» União conforme disposto no n.º 5 e de que 

esta repercussão pode ser classificada de 

importante.» 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-pt) 

Justificação 

A nova metodologia implica que a pesquisa de informações é maior para poder recompor o 

preço real e definir o impacto na indústria da União. As melhores informações disponíveis 

devem, por conseguinte, servir de elemento de prova relevante para o inquérito. 

 

Alteração  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, considera-se 

terminado o prazo razoável na data de 

início do primeiro reexame da caducidade 

após a referida transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do novo n.º 7 do artigo 2.º 

não substitui a metodologia original 

utilizada para determinar o valor normal 

o mais tardar até à data do primeiro 

reexame da caducidade destas medidas, 

dois anos após a entrada em vigor do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 
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Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, considera-se 

terminado o prazo razoável na data de 

início do primeiro reexame da caducidade 

após a referida transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.os 1 a 6-A não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

de início do primeiro reexame da 

caducidade destas medidas, após a entrada 

em vigor do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, considera-se 

terminado o prazo razoável na data de 

início do primeiro reexame da caducidade 

após a referida transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.º 6-A, não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

do fim do primeiro reexame da caducidade 

destas medidas, após a entrada em vigor 

do Regulamento .... 

Or. en 

 

Alteração  137 

Salvatore Cicu 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, considera-se 

terminado o prazo razoável na data de 

início do primeiro reexame da caducidade 

após a referida transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.º 6-A, não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

do fim do primeiro reexame da caducidade 

destas medidas, após a entrada em vigor 

do Regulamento .... 

Or. en 

 

Alteração  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 4-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, qualquer reexame 

nos termos do presente número deve ser 

adiado até à data de início do primeiro 

reexame da caducidade após a referida 

transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do novo n.º 7 do artigo 2.º 

não substitui a metodologia original 

utilizada para determinar o valor normal 

o mais tardar até à data do primeiro 

reexame da caducidade destas medidas, 

dois anos após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

Or. en 
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Alteração  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 4-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, qualquer reexame 

nos termos do presente número deve ser 

adiado até à data de início do primeiro 

reexame da caducidade após a referida 

transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.os 1 a 6-A não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

de início do primeiro reexame da 

caducidade destas medidas, após a entrada 

em vigor do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 4-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, qualquer reexame 

nos termos do presente número deve ser 

adiado até à data de início do primeiro 

reexame da caducidade após a referida 

transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.º 6-A, não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

do fim do primeiro reexame da caducidade 

destas medidas, após a entrada em vigor 

do Regulamento .... 

Or. en 
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Alteração  141 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 4-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

No caso de uma transição de um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), para um 

valor normal calculado nos termos do 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, qualquer reexame 

nos termos do presente número deve ser 

adiado até à data de início do primeiro 

reexame da caducidade após a referida 

transição. 

Sempre que as medidas anti-dumping 

existentes tenham por base um valor 

normal calculado nos termos do antigo 

artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) ou b), a 

metodologia do artigo 2.º, n.os 1 a 6-A não 

substitui a metodologia original utilizada 

para determinar o valor normal até à data 

do fim do primeiro reexame da caducidade 

destas medidas, após a entrada em vigor 

do Regulamento .... 

Or. en 

 

Alteração  142 

Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 16 – n.º 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 3-A) O artigo 16.º, n.º 1, é completado 

do seguinte modo: 

«1. Sempre que o considere adequado, a 

Comissão efetua visitas a fim de examinar 

a escrita dos importadores, exportadores, 

comerciantes, agentes, produtores, 

associações e organizações profissionais, 

de modo a verificar as informações 

prestadas sobre o dumping e o prejuízo. 

Caso não seja recebida uma resposta 

adequada em tempo útil, a Comissão pode 

«1. Sempre que o considere adequado, a 

Comissão envia agentes experientes para 

efetuarem visitas a fim de examinar a 

escrita dos importadores, exportadores, 

comerciantes, agentes, produtores, 

associações e organizações profissionais, 

de modo a verificar as informações 

prestadas sobre o dumping e o prejuízo. 

Caso não seja recebida uma resposta 
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optar por não realizar uma visita de 

verificação.» 

adequada em tempo útil, a Comissão pode 

optar por não realizar uma visita de 

verificação.» 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-pt) 

Justificação 

A nova metodologia implica a pesquisa de inúmeras informações, mais pormenorizadas e 

exatas. Para isso, é necessário recorrer à experiência dos agentes da UE, que será decisiva 

no trabalho de inquérito. 

 

Alteração  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo) 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 5-B) O artigo 18.º, n.º 1, primeiro 

parágrafo, é completado do seguinte 

modo: 

«1. Quando uma parte interessada recusar o 

acesso às informações necessárias ou não 

as facultar nos prazos previstos no presente 

regulamento, ou impedir de forma 

significativa o inquérito, podem ser 

estabelecidas, com base nos dados 

disponíveis, conclusões preliminares ou 

finais, positivas ou negativas.» 

«1. Quando uma parte interessada recusar o 

acesso às informações necessárias ou não 

as facultar nos prazos previstos no presente 

regulamento, ou impedir de forma 

significativa o inquérito, devem ser 

estabelecidas, com base nos melhores 

dados disponíveis, conclusões preliminares 

ou finais.» 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-pt) 
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Justificação 

A nova metodologia implica a recolha de uma grande quantidade de novas informações. Por 

esse motivo, a falta de cooperação pode pôr em causa a aplicação adequada da nova 

metodologia. 

 

Alteração  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-C (novo) 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3 

 
Texto em vigor Alteração 

 5-C) O artigo 18.º, n.º 1, terceiro 

parágrafo, é completado do seguinte 

modo: 

«As partes interessadas devem ser 

informadas das consequências da não 

colaboração.» 

«As partes interessadas devem ser 

informadas das consequências da não 

colaboração e serão inscritas num registo 

cuja utilização permitirá chamar a 

atenção da Comissão e dos países 

parceiros para as atividades dessas 

partes.» 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-pt) 

Justificação 

A nova metodologia requer a cooperação das partes para que se obtenham as informações 

necessárias à redação dos relatórios. A indisponibilidade para prestar informações, ou até a 

fraude na prestação de informações, devem, de ora em diante, implicar consequências para 

estas partes. 

 

Alteração  145 

Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-D (novo) 
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Regulamento (UE) 2016/1036 

Artigo 23 – n.º 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 5-C) O artigo 23.º é completado do 

seguinte modo: 

«1. Tendo plenamente em conta a proteção 

das informações de caráter confidencial na 

aceção do artigo 19.º, a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório anual sobre a 

aplicação do presente regulamento. O 

relatório conterá informações sobre a 

aplicação de medidas provisórias e 

definitivas, o encerramento de inquéritos 

sem adoção de medidas, novos inquéritos, 

reexames e visitas de verificação, bem 

como sobre as atividades dos diversos 

órgãos responsáveis pela supervisão da 

aplicação do presente regulamento e pelo 

cumprimento das obrigações dele 

decorrentes.» 

«1. Tendo plenamente em conta a proteção 

das informações de caráter confidencial na 

aceção do artigo 19.º, a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório anual sobre a 

aplicação do presente regulamento. O 

relatório conterá informações sobre a 

aplicação de medidas provisórias e 

definitivas, o encerramento de inquéritos 

sem adoção de medidas, novos inquéritos, 

reexames e visitas de verificação, o ponto 

da situação e o progresso na elaboração 

dos relatórios que descrevem a situação 

de um país ou de um setor e estatísticas 

sobre a utilização da nova metodologia, 

bem como sobre as atividades dos diversos 

órgãos responsáveis pela supervisão da 

aplicação do presente regulamento e pelo 

cumprimento das obrigações dele 

decorrentes.» 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-pt) 

Justificação 

A nova metodologia deve ser objeto de uma apresentação ao Parlamento Europeu, que 

garantirá o acompanhamento da utilização adequada deste novo método. 

Alteração  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (5-A) É aditado o seguinte número ao 

artigo 23.º: 

 1-A. A Comissão inclui informações sobre 

a aplicação das disposições dos artigos 2.º 

e 11.º no relatório anual apresentado ao 

Parlamento relativo às suas atividades no 

que se refere aos inquéritos e medidas em 

matéria de defesa do comércio. Cinco 

anos após a entrada em vigor das 

referidas disposições, a Comissão procede 

a um reexame e informa o Parlamento, de 

forma pormenorizada, especificamente 

sobre a experiência da aplicação de tais 

disposições durante o período em causa. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Dita Charanzová 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) É aditado o seguinte número ao 

artigo 23.º: 

 1-A. A Comissão inclui informações sobre 

a aplicação das disposições dos artigos 2.º 

e 11.º no relatório anual apresentado ao 

Parlamento relativo às suas atividades no 

que se refere aos inquéritos e medidas em 

matéria de defesa do comércio. Cinco 

anos após a entrada em vigor das 

referidas disposições, a Comissão procede 

a um reexame e informa o Parlamento, de 

forma pormenorizada, especificamente 

sobre a experiência da sua aplicação 

durante o período em causa. 

Or. en 
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Alteração  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) É aditado o seguinte número ao 

artigo 23.º: 

 1-A. A Comissão inclui informações sobre 

a aplicação das disposições dos artigos 2.º 

e 11.º no relatório anual apresentado ao 

Parlamento relativo às suas atividades no 

que se refere aos inquéritos e medidas em 

matéria de defesa do comércio. Cinco 

anos após a entrada em vigor das 

referidas disposições, a Comissão procede 

a um reexame e informa o Parlamento, de 

forma pormenorizada, especificamente 

sobre a experiência da sua aplicação 

durante o período em causa. 

Or. en 

 

Alteração  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Anexo I-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) É inserido o seguinte anexo: 

 «Anexo I 

 Convenções referidas no artigo 2.º, n.º 7, 

alínea b), e no artigo 2.º, n.º 8: 

 1. Convenção sobre o Trabalho Forçado, 

n.º 29 (1930) 
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 2. Convenção sobre a Liberdade Sindical 

e a Proteção do Direito Sindical, n.º 87 

(1948) 

 3. Convenção sobre a Aplicação dos 

Princípios do Direito de Organização e de 

Negociação Coletiva, n.º 98 (1949) 

 4. Convenção sobre a Igualdade de 

Remuneração entre a Mão de Obra 

Masculina e a Mão de Obra Feminina em 

Trabalho de Igual Valor, n.º 100 (1951) 

 5. Convenção sobre a Abolição do 

Trabalho Forçado, n.º 105 (1957) 

 6. Convenção sobre a Discriminação em 

matéria de Emprego e Profissão, n.º 111 

(1958) 

 7. Convenção sobre a Idade Mínima de 

Admissão ao Emprego, n.º 138 (1973) 

 8. Convenção sobre a Interdição das 

Piores Formas de Trabalho das Crianças 

e Ação Imediata com vista à sua 

Eliminação, n.º 182 (1999).» 

Or. en 

 

Alteração  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 10 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão propõe igualmente ao país de 

origem e/ou de exportação em causa 

consultas sobre as outras subvenções 

identificadas no decurso do inquérito. 

Nestas situações, a Comissão envia ao país 

de origem e/ou de exportação um resumo 

dos principais elementos relativos a outras 

subvenções, em especial os referidos no 

A Comissão propõe igualmente ao país de 

origem e/ou de exportação em causa 

consultas sobre as outras subvenções 

identificadas no decurso do inquérito. 

Nestas situações, a Comissão envia ao país 

de origem e/ou de exportação um resumo 

dos principais elementos relativos a outras 

subvenções, em especial os referidos no 
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n.º 2, alínea c), do presente artigo. Se as 

subvenções adicionais não estiverem 

abrangidas pelo aviso de início, o aviso de 

início deve ser alterado, devendo a versão 

alterada ser publicada no Jornal Oficial da 

União Europeia, convidando todas as 

partes interessadas a apresentarem 

observações. 

n.º 2, alínea c), do presente artigo. Se as 

subvenções adicionais não estiverem 

abrangidas pelo aviso de início, o aviso de 

início deve ser alterado, devendo a versão 

alterada ser publicada no Jornal Oficial da 

União Europeia. Todas as partes 

interessadas terão um prazo adicional e 

suficiente para apresentarem observações. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1037 

Artigo 10 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão propõe igualmente ao país de 

origem e/ou de exportação em causa 

consultas sobre as outras subvenções 

identificadas no decurso do inquérito. 

Nestas situações, a Comissão envia ao país 

de origem e/ou de exportação um resumo 

dos principais elementos relativos a outras 

subvenções, em especial os referidos no 

n.º 2, alínea c), do presente artigo. Se as 

subvenções adicionais não estiverem 

abrangidas pelo aviso de início, o aviso de 

início deve ser alterado, devendo a versão 

alterada ser publicada no Jornal Oficial da 

União Europeia, convidando todas as 

partes interessadas a apresentarem 

observações. 

A Comissão propõe igualmente ao país de 

origem e/ou de exportação em causa 

consultas sobre as outras subvenções 

identificadas no decurso do inquérito. 

Nestas situações, a Comissão envia ao país 

de origem e/ou de exportação um resumo 

dos principais elementos relativos a outras 

subvenções, em especial os referidos no 

n.º 2, alínea c), do presente artigo. Se as 

subvenções adicionais não estiverem 

abrangidas pelo aviso de início, o aviso de 

início deve ser alterado, devendo a versão 

alterada ser publicada no Jornal Oficial da 

União Europeia. Todas as partes 

interessadas terão um prazo adicional e 

suficiente para apresentarem observações. 

Or. en 

 

Alteração  152 

Salvatore Cicu 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a todas 

as decisões relativas ao início de processos 

e a todos os processos, incluindo inquéritos 

iniciais e inquéritos de reexame, iniciados 

na data ou após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

O presente regulamento é aplicável a todas 

as decisões relativas ao início de processos 

e a todos os processos, incluindo inquéritos 

iniciais e inquéritos de reexame, iniciados 

na data ou após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

O presente regulamento é aplicável a 

todos os inquéritos ao abrigo do artigo 5.º 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

iniciados na data ou após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento. Para todos os restantes 

inquéritos, o presente regulamento é 

aplicável a partir da data do fim do 

primeiro reexame da caducidade das 

medidas pertinentes, após a entrada em 

vigor do Regulamento .... 

Or. en 

 

Alteração  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a todas 

as decisões relativas ao início de 

processos e a todos os processos, 

incluindo inquéritos iniciais e inquéritos 

de reexame, iniciados na data ou após a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

O presente regulamento é aplicável a todos 

os inquéritos ao abrigo do artigo 5.º do 

Regulamento (UE) 2016/1036 iniciados 

na data ou após a data de entrada em 

vigor do presente regulamento.  
Para todos os restantes inquéritos, o 

presente regulamento é aplicável a partir 

da data do fim do primeiro reexame da 

caducidade das medidas pertinentes, após 

a entrada em vigor do presente 

regulamento. 

Or. en 
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Alteração  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a todas 

as decisões relativas ao início de 

processos e a todos os processos, 

incluindo inquéritos iniciais e inquéritos 

de reexame, iniciados na data ou após a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

O presente regulamento é aplicável a todos 

os inquéritos ao abrigo do artigo 5.º do 

Regulamento (UE) 2016/1036 iniciados 

na data ou após a data de entrada em 

vigor do presente regulamento. Para todos 

os restantes inquéritos, o presente 

regulamento é aplicável a partir da data 

do fim do primeiro reexame da 

caducidade das medidas pertinentes, após 

a entrada em vigor do Regulamento .... 

Or. en 

 


