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Amendamentul  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 
valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră 

în vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552 , 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă 

un membru al OMC are sau nu economie 

de piață. 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Pentru țările care sunt membre 

ale OMC, valoarea normală ar trebui să fie 

stabilită pe baza articolului 2 alineatele (1) 

- (6)a din Regulamentul (UE) 2016/1036. 

În cazul țărilor care, la data deschiderii 

procedurii, nu sunt membre ale OMC și 

care sunt enumerate în anexa I la 

Regulamentul (UE) 2015/7552, valoarea 

normală ar trebui să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul 

(UE) 2016/1036, astfel cum este modificat 

prin prezentul regulament. 

_________________ _________________ 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Or. en 
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Justificare 

Fraza „Având în vedere evoluțiile anumitor țări care sunt membre ale OMC” este ambiguă și 

periculoasă din punct de vedere juridic. Aceasta sugerează că noua metodologie este 

adaptată la anumite țări. 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552 , 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. În plus, nu ar trebui să se aducă 

atingere termenilor și condițiilor 

prevăzute în protocoale și alte instrumente 

în conformitate cu care țările au aderat la 

Acordul de la Marrakesh de instituire a 
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Organizației Mondiale a Comerțului. 

_________________ _________________ 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552 , 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care acționează ca țări fără economie de 

piață și care sunt membre ale OMC sau 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. Prezentul regulament ar trebui să 
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fie în conformitate cu obligațiile Uniunii 

în temeiul dreptului internațional, 

inclusiv cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale Organizației Națiunilor 

Unite. 

_________________ _________________ 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552 , 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 
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membru al OMC are sau nu economie de 

piață. 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. Prezentul regulament ar trebui să 

fie în conformitate cu alte obligații și 

angajamente ale Uniunii în temeiul 

dreptului internațional, inclusiv cu 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite. 

_________________ _________________ 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără economie 

de piață. Având în vedere evoluțiile 

anumitor țări care sunt membre ale OMC, 

este adecvat ca, în cazul țărilor respective, 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, 

valoarea normală ar trebui să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum 

este modificat prin prezentul regulament. 
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Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii faptului dacă un 

membru al OMC are sau nu economie de 

piață. 

Prezentul regulament nu ar trebui să aibă 

incidență asupra stabilirii existenței sau 

inexistenței unei economii de piață de 

către un membru al OMC. 

_________________ _________________ 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(JO L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(JO L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Or. fr 

Justificare 

Chestiunea economiei de piață nu mai privește Uniunea Europeană; o confuzie dădea de 

înțeles, în acest caz, că Uniunea ar deține în continuare competența de a recunoaște statutul 

de economie de piață. 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului, sau atunci când există 

o situație de capacități excedentare1a. De 
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poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. De asemenea, este 

adecvat să se prevadă faptul că serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind aceste 

criterii într-o anumită țară sau într-un 

anumit sector; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, pentru a stabili existența unei 

astfel de situații, ar trebui să se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: 

influența statului asupra alocării de 

resurse și asupra deciziilor 

întreprinderilor, exercitată în mod direct 

sau indirect (de exemplu, organisme 

publice), de pildă, prin utilizarea 

prețurilor stabilite de stat, sau măsuri 

discriminatorii în cadrul regimurilor 

fiscale, comerciale sau valutare; 

denaturările induse de stat în 

funcționarea întreprinderilor în legătură 

cu privatizarea și utilizarea unui sistem de 

tranzacționare sau de compensare în 

afara pieței; lipsa unui drept transparent 

și nediscriminatoriu al societăților 

comerciale care să asigure o guvernanță 

corporativă adecvată (aplicarea 

standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

disponibilitatea publică a unor informații 

corecte privind societățile); lipsa unui set 

de legi transparent și eficient, care 

împiedică respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea unui regim al 

falimentului; lipsa unui veritabil sector 

financiar, care să funcționeze 

independent de stat și care, de drept și de 

fapt, să facă obiectul unor dispoziții de 

garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; nivelurile 

salariale nu sunt rezultatul unor negocieri 

libere între lucrători și conducere; lipsa 

unui set de legi transparent produce 

efecte discriminatorii cu privire la 

societățile mixte și la alte investiții străine, 

precum și cu privire la accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică; 

lipsa ratificării și a punerii în aplicare 

corecte a convențiilor fundamentale ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM) și a acordurilor multilaterale de 

mediu (AMM) la care Uniunea este parte; 

nerespectarea recomandărilor relevante 
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ale OCDE referitoare la domeniul fiscal 

(de exemplu Inițiativa privind erodarea 

bazei de impunere și transferul 

profiturilor, BEPS) și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. Cu titlu 

informativ, o listă detaliată a exemplelor 

de distorsiuni semnificative este 

disponibilă în anexă. Această listă ar 

trebui actualizată după fiecare caz. 

Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau în unul sau mai multe 

sectoare ale economiei țării exportatoare 

ar trebui să conducă în mod automat la 

utilizarea unor prețuri, a unor costuri sau 

a unor valori de referință nedenaturate 

dintr-o țară terță, de pe piața 

internațională sau din Uniune, pentru 

fiecare factor de producție, la construirea 

valorii normale, precum și la neaplicarea 

regulii taxei celei mai mici pentru 

calcularea taxei antidumping care 

urmează să fie impusă importurilor 

provenite de la producătorii-exportatori 

din țara respectivă. În lipsa unor costuri 

sau valori de referință nedenaturate dintr-

o țară terță sau de pe piața internațională, 

Comisia ar trebui să stabilească valoarea 

normală pe orice altă bază rezonabilă, 

inclusiv pe baza prețurilor sau a 

costurilor relevante din UE. Acest lucru 

este valabil în special cazul în care o mare 

parte din industria reclamantă este 

alcătuită din IMM-uri. Pentru ca 

fiabilitatea costurilor și a prețurilor unui 

anumit factor de producție să fie 

considerată nedenaturată, ea ar trebui să 

fie evaluată, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, de proporția acestora 

în raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și de utilizarea efectivă în 

producție. În conformitate cu această 

metodologie, sarcina de a dovedi absența 

denaturărilor semnificative asupra 

fiecărui factor de producție revine 

producătorilor țării exportatoare. În cazul 
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în care un producător-exportator dintr-o 

țară în care există una dintre denaturările 

mai semnificative demonstrează în mod 

concludent, într-o etapă timpurie a 

anchetei, că costurile unuia sau ale mai 

multor factori de producție nu sunt 

denaturate, acești factori individuali ai 

costurilor de producție ar trebui să fie 

utilizați la construirea valorii normale, 

fără a aduce atingere utilizării unor 

prețuri, a unor costuri sau a unor valori 

de referință nedenaturate dintr-o țară 

terță, din Uniune sau de pe piața 

internațională pentru acei factori 

individuali de producție care prezintă 

denaturări semnificative. De asemenea, 

este adecvat să se prevadă faptul că 

serviciile Comisiei ar trebui, din proprie 

inițiativă sau la cererea Parlamentului 

European, a unui stat membru sau a 

industriei din Uniune (inclusiv 

organizațiile sindicale și IMM-urile), să 

emită un raport care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară (plecând de la denaturările 

orizontale ale țării și ulterior 

concentrându-se asupra factorilor de 

producție și asupra denaturărilor 

sectoriale) sau într-un anumit sector. 

Pentru acele țări în care s-au înregistrat 

numeroase cazuri antidumping, raportul 

ar trebui să fie finalizat cu trei luni 

înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament și să fie adoptat în 

termen de cincisprezece zile din momentul 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament. Industria Uniunii, inclusiv 

sindicatele și IMM-urile, ar trebui să fie 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului. La elaborarea 

unui raport, Comisia cooperează cu 

principalii parteneri comerciali ai 

Uniunii. Un asemenea raport și elementele 

de probă pe care acesta se bazează pot fi 

incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv; 

părțile interesate ar trebui să beneficieze de 

posibilități numeroase de a prezenta 
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observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. În conformitate cu rolul său, 

Parlamentul European are obligația de a 

monitoriza procesul de elaborare a 

raportului. La cererea Parlamentului 

European, a unui stat membru, a 

industriei Uniunii (inclusiv a 

organizațiilor sindicale și a IMM-urilor) 

sau în cazul unei schimbări de 

circumstanțe într-o anumită țară sau 

sector, Comisia ar trebui să adopte un 

raport specific sau să actualizeze unul 

deja existent. În orice caz, Comisia ar 

trebui să efectueze o analiză a raportului 

o dată la doi ani și jumătate. 

 _________________ 

 1a Supracapacitățile apar atunci când 

excedentele comerciale încep să fie 

structurale, fără niciun avantaj 

comparativ în țară, atunci când prețurile 

și costurile de pe piața internă sunt mai 

scăzute decât prețurile de pe piața 

mondială sau când investițiile în noi 

capacități de producție se realizează în 

disonanță cu un excedent comercial în 

creștere. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 
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considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că o astfel de situație apare, printre altele, 

atunci când prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, al energiei și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, ar 

trebui să se ia în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare, în 

detrimentul, de fapt și de drept, al unei 

guvernanțe corporative adecvate; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; absența unui 

drept al societăților comerciale la o 

funcționare transparentă și eficace; un 

regim al falimentului care împiedică 

punerea în aplicare a legilor privind 

proprietatea; nerespectarea sau 

neutilizarea standardelor internaționale 

de contabilitate; operațiuni de schimb 

valutar care nu sunt realizate la cursul de 

schimb al pieței; existența unor niveluri 

salariale care nu sunt rezultatul unor 

negocieri libere între lucrători și 

angajatori; lipsa unui set transparent de 

legi care produce efecte discriminatorii cu 

privire la societățile mixte și la alte 

investiții străine; nerespectarea de către 

țara exportatoare a angajamentelor 

internaționale și multilaterale în ceea ce 

privește standardele sociale, fiscale și de 

mediu; accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 
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de politică publică; și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. Existența unor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau într-un sector economic al 

țării exportatoare ar trebui să conducă în 

mod automat la utilizarea unor prețuri, a 

unor costuri sau a unor valori de referință 

internaționale nedenaturate, dintr-o țară 

terță sau din UE, pentru fiecare factor de 

producție la calcularea valorii normale. 

Cu toate acestea, în cazul în care un 

producător-exportator dintr-o țară care 

nu îndeplinește aceste condiții poate 

demonstra în mod clar că costurile sale 

pentru unul sau mai mulți factori 

individuali de producție nu sunt 

denaturate, costurile respective ar trebui 

să fie utilizate la calcularea valorii sale 

normale. Serviciile Comisiei trebuie să 

elaboreze sau să actualizeze un raport 

detaliat și complet care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector. 

Pentru acele țări și sectoare în care s-a 

înregistrat un număr considerabil de 

cazuri antidumping, raportul ar trebui să 

fie finalizat și adoptat înainte de intrarea 

în vigoare a prezentului regulament. 

Industria din Uniune ar trebui să fie 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului; particularitățile 

economice și comerciale ale IMM-urilor, 

precum și sectoarele pe care le acoperă ar 

trebui să fie luate în considerare în cadrul 

elaborării raportului. Orice asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv; de asemenea, părțile interesate 

ar trebui să beneficieze de posibilități 

numeroase de a prezenta observații cu 

privire la raport și la elementele de probă 

pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei 

anchete în care se utilizează un astfel de 

raport sau elemente de probă, precum și să 

aibă posibilitatea de a transmite 
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informații care demonstrează existența 

unei denaturări semnificative. În cadrul 

acestor anchete se acordă sprijin și o 

atenție deosebită IMM-urilor. 

Parlamentul European trebuie să 

monitorizeze procesul de elaborare a 

raportului. La solicitarea Parlamentului 

European sau la inițiativa Comisiei în 

cazul unei schimbări a circumstanțelor 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, Comisia trebuie să elaboreze sau 

să actualizeze raportul solicitat. În orice 

caz, Comisia Europeană trebuie să 

realizeze o actualizare a raportului din doi 

în doi ani. 

Or. fr 

 

Amendamentul  15 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, al energiei și al altor 

factori de producție, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția statului. De 

asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, pentru a stabili existența unei 

astfel de situații, ar trebui să se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 
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activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; o 

supracapacitate care conduce la 

supraproducție; o politică de influențare a 

cursurilor de schimb care conduce la 

subevaluarea monedei naționale; 

nerespectarea de către țara exportatoare a 

angajamentelor internaționale în ceea ce 

privește aspectele sociale, fiscale sau de 

mediu, conducând la o denaturare a 

concurenței; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; absența 

unui drept al societăților comerciale la o 

funcționare transparentă și eficace și un 

regim al falimentului care împiedică 

punerea în aplicare a legilor privind 

proprietatea; existența unor niveluri 

salariale care nu sunt rezultatul unor 

negocieri libere între lucrători și 

angajatori; lipsa unui set transparent de 

legi, care produce efecte discriminatorii 

cu privire la societățile mixte și la alte 

investiții străine; accesul la finanțarea 

acordată de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică; și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. Existența unor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau într-un sector economic al 

țării exportatoare conduce în mod 

automat la utilizarea unor prețuri, a unor 

costuri sau a unor valori de referință 

internaționale nedenaturate, dintr-o țară 

terță sau din UE, pentru fiecare factor de 

producție la calcularea valorii normale. 

Cu toate acestea, în cazul în care un 

producător-exportator dintr-o țară care 

nu îndeplinește aceste condiții 

demonstrează în mod clar că costurile 
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sale pentru unul sau mai mulți factori 

individuali de producție nu sunt 

denaturate, costurile respective ar trebui 

să fie utilizate la calcularea valorii sale 

normale. De asemenea, este adecvat să se 

prevadă faptul că serviciile Comisiei emit, 

în legătură cu industria din Uniune, un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector. Pentru acele țări 

în care s-a înregistrat un număr 

considerabil de cazuri antidumping, 

raportul ar trebui să fie finalizat și 

adoptat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Industria din 

Uniune ar trebui să fie consultată în 

cursul procesului de elaborare a 

raportului. Orice asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. 

De asemenea, părțile interesate ar trebui să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

prezenta observații cu privire la rapoartele 

și la elementele de probă pe care se 

bazează acestea, în cadrul fiecărei anchete 

în care se utilizează astfel de rapoarte sau 

elemente de probă. Parlamentul European 

are obligația de a monitoriza procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European sau în cazul 

unei schimbări a circumstanțelor într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector, 

Comisia trebuie să elaboreze un raport 

sau, dacă raportul există deja, să îl 

actualizeze. În orice caz, Comisia 

Europeană ar trebui să efectueze o 

analiză a raportului din doi în doi ani. 

Or. fr 

Justificare 

Trebuie luați în considerare și alți factori, precum supracapacitatea industrială, care are 

consecințe grave asupra aprovizionării pieței mondiale și, prin urmare, asupra prețurilor, în 

timp ce manipularea monedei permite vânzarea la export la prețuri subevaluate. Mai mult, 

rolul Parlamentului este acela de a putea solicita elaborarea unui raport sau, în cazul unui 
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raport deja elaborat, actualizarea acestuia, fără a interveni în mod direct în proces cu riscul 

de a elabora un act legislativ care ar putea fi contestat la OMC. 

 

Amendamentul  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 
exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică. De 

asemenea, este adecvat să se prevadă faptul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. 

Denaturările semnificative pentru 

produsul în cauză sunt denaturări care 

apar atunci când prețurile sau costurile 

raportate ale unuia sau ale mai multor 

factori de producție nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, întrucât sunt 

afectate de intervenția statului sau sunt 

extrem de scăzute din cauza nerespectării 

standardelor fundamentale sociale și de 

mediu internaționale. Este adecvat să se 

clarifice faptul că, pentru a stabili existența 

unei astfel de situații, ar trebui să se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: 

denaturările induse de stat în 

funcționarea întreprinderilor în legătură 

cu privatizarea și utilizarea unui sistem de 

tranzacționare sau de compensare în 

afara pieței; lipsa unui drept transparent 

și nediscriminatoriu al societăților 

comerciale care să asigure o guvernanță 

corporativă adecvată; lipsa unui set de 

legi transparent și eficient, care împiedică 

respectarea drepturilor de proprietate și 

funcționarea unui regim al falimentului; 

lipsa unui veritabil sector financiar, care 

să funcționeze independent de stat și care, 

de drept și de fapt, să facă obiectul unor 
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că serviciile Comisiei pot emite un raport 

care să descrie situația specifică privind 

aceste criterii într-o anumită țară sau într-

un anumit sector; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

dispoziții de garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; lipsa ratificării și 

a punerii în aplicare corecte a 

convențiilor fundamentale ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM) și a acordurilor multilaterale de 

mediu (AMM) la care Uniunea este parte 

și orice altă circumstanță pe care Comisia 

o consideră adecvată pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

De asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau într-un sector al economiei 

țării exportatoare ar trebui să conducă în 

mod automat la utilizarea unor prețuri, a 

unor costuri sau a unor valori de referință 

nedenaturate de pe piața internațională, 

dintr-o țară terță sau din UE, pentru 

fiecare factor de producție, la construirea 

valorii normale. În cazul în care un 

producător-exportator dintr-o țară în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că costurile sale pentru unul 

sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, aceste 

costuri ar trebui să fie utilizate la 

construirea valorii normale. De asemenea, 

este adecvat să se prevadă faptul că 

serviciile Comisiei ar trebui să emită un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că industria 

Uniunii și organizațiile sindicale ar trebui 

să fie consultate în cursul procesului de 

elaborare; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care acesta se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Comisia ar trebui să actualizeze 

acest raport o dată la doi ani. La 
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solicitarea Parlamentului European, a 

industriei Uniunii sau a organizațiilor 

sindicale sau din propria inițiativă în 

cazul unei schimbări a circumstanțelor 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, Comisia ar trebui, de asemenea, să 

actualizeze raportul. Comisia ar trebui să 

includă o analiză privind punerea în 

aplicare și impactul prezentului 

regulament în raportul său anual privind 

activitățile antidumping, antisubvenții și 

de salvgardare ale Uniunii și ar trebui să 

o prezinte Parlamentului European. 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, inclusiv cele ale 

materiilor prime și ale altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

alte forțe, cum ar fi intervenția statului, 

monopolul sau oligopolul și altele, creând 

o situație specială a pieței care nu permite 

compararea corectă a prețurilor de export 

cu prețurile și costurile de pe piața 

internă. De asemenea, este adecvat să se 

clarifice faptul că, atunci când se 

evaluează existența unor denaturări 

semnificative, ar trebui să se ia în 
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autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

considerare, printre altele, următoarele 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea - în mod direct sau indirect - 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența directă sau 

indirectă a statului în cadrul 

întreprinderilor ceea ce face posibilă 

intervenția statului în ceea ce privește 

prețurile, costurile sau alte decizii 

comerciale ale acestor întreprinderi; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea anumitor 

furnizori interni sau a tuturor furnizorilor 

interni care influențează în alt mod forțele 

de pe piața liberă; accesul la finanțarea 

acordată de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică, inclusiv sub 

formă de subvenții sectoriale, sau 

existența oligopolului sau a monopolului 

pe piața materiilor prime sau a factorilor 

de producție, precum și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

adecvate pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. De asemenea, 

este adecvat să se prevadă faptul că 

Comisia poate emite un raport care să 

descrie situația specifică privind aceste 

criterii într-o anumită țară sau într-un 

anumit sector. Toate părțile interesate, 

inclusiv industria Uniunii, exportatorii 

străini și guvernul țării în cauză, ar trebui 

să fie consultate în timpul procesului de 

elaborare a raportului. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care 

acesta se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv; și că părțile interesate ar 

trebui să beneficieze de posibilități 

numeroase de a prezenta observații cu 

privire la raport și la elementele de probă 

pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei 

anchete în care se utilizează un astfel de 

raport sau elemente de probă. În 

conformitate cu rolul său, Parlamentul 

European ar trebui să monitorizeze 
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procesul de elaborare a raportului. La 

solicitarea Parlamentului European sau 

în cazul unei schimbări a circumstanțelor 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, Comisia ar trebui să actualizeze 

raportul. În orice caz, Comisia Europeană 

ar trebui să efectueze o analiză a 

raportului din doi în doi ani. Raportul nu 

ar trebui să fie obligatoriu, dar Comisia 

ar trebui să explice în mod corespunzător, 

în momentul impunerii măsurilor, 

raționamentul său în ceea ce privește 

denaturările constatate și metodologia 

utilizată. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Amendamentul  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența 

câștigată în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice circumstanțele în 

care se poate considera că există 

denaturări semnificative care afectează în 

mod considerabil forțele de pe piața 

liberă. În special, este adecvat să se 

clarifice faptul că se poate considera că 

această situație există, printre altele, 

(3) Astfel de denaturări sistemice sau 

macrodenaturări determină în mare 

măsură dacă prețurile și costurile sunt 

denaturate semnificativ în cadrul 

întreprinderilor și al sectoarelor. 

Evaluarea denaturărilor sistemice este 

deosebit de importantă în cazul 

sectoarelor eterogene alcătuite în mare 

parte din întreprinderi mici și mijlocii 
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atunci când prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică. De 

asemenea, este adecvat să se prevadă faptul 

că serviciile Comisiei pot emite un raport 

care să descrie situația specifică privind 

aceste criterii într-o anumită țară sau într-

un anumit sector; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care 

se utilizează un astfel de raport sau 

elemente de probă. 

(IMM-uri), în care sunt cel mai greu de 

găsit elemente de probă privind 

denaturările specifice ale sectorului în 

cauză. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau în sectorul relevant al 

economiei țării exportatoare ar trebui să 

conducă în mod automat la utilizarea 

unor prețuri, a unor costuri sau a unor 

valori de referință nedenaturate de pe 
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piața internațională, dintr-o țară terță sau 

din Uniune, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că nu este direct sau indirect 

afectat de nicio denaturare semnificativă 

și că costurile sale pentru unul sau mai 

mulți factori individuali de producție nu 

sunt denaturate, costurile respective sunt 

utilizate la construirea valorii sale 

normale. Absența denaturării costurilor 

unui producător-exportator pentru un 

anumit factor de producție și fiabilitatea 

acestuia ar trebui să fie evaluate, printre 

altele, în funcție de cantitățile implicate, 

de ponderea acestora în raport cu 

costurile totale ale factorului respectiv și 

de utilizarea efectivă în producție. Astfel 

de constatări individuale nu ar trebui să 

influențeze valoarea normală a altor 

producători-exportatori și, prin urmare, 

nu ar trebui extrapolate la întreaga țară 

sau la întregul sector, indiferent de 

aplicarea articolului 17. De asemenea, 

este adecvat să se prevadă ca serviciile 

Comisiei să emită un raport care să descrie 

situația specifică privind aceste criterii într-

o anumită țară sau într-un anumit sector. 

Raportul ar trebui să acopere atât 

denaturările specifice 

sectorului/întreprinderii, cât și 

macrodenaturările și denaturările 

sistemice, acestea din urmă având o 

importanță deosebită pentru sectoarele cu 

o pondere ridicată a IMM-urilor. 

Industria Uniunii ar trebui să fie 

consultată în procesul de elaborare a 

raportului. Un asemenea raport și 

elementele de probă pe care acesta se 

bazează ar trebui să fie incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau 

sectorul respectiv. În conformitate cu 

rolul său, Parlamentul European ar trebui 

să monitorizeze procesul de elaborare a 

raportului. La solicitarea Parlamentului 



 

AM\1127399RO.docx 25/152 PE604.811v02-00 

 RO 

European sau în cazul unei schimbări a 

circumstanțelor într-o anumită țară sau 

într-un anumit sector, Comisia ar trebui 

să actualizeze raportul. Constatările 

făcute cu privire la existența unor practici 

de denaturare a economiei de piață pentru 

o țară sau un sector ar trebui să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar și ar trebui să fie 

definitivate de către Comisie în cel mult 

trei luni de la deschiderea unei anchete. 

Părțile interesate ar trebui să aibă la 

dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta 

observațiile cu privire la aceste constatări. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 
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privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. La deschiderea unei anchete 

privind importurile dintr-o țară sau dintr-

un sector pentru care Comisia deține 

indicii bine întemeiate privind posibila 

existență a unor denaturări semnificative, 

Comisia ar trebui să facă o constatare 

provizorie privind existența unor 

denaturări semnificative pentru țara 

respectivă sau pentru sectoarele respective 

și să informeze părțile cu privire la 

anchetă. Orice constatare a faptului că 

există denaturări semnificative într-o țară 

sau într-un sector ar trebui să rămână 

valabilă atât timp cât elementele de probă 

suficiente nu demonstrează în mod clar că 

respectiva țară sau respectivul sector nu 

mai sunt afectate de denaturări 

semnificative și ar trebui să rămână în 

vigoare până la revocare. 

Or. en 
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Amendamentul  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. De asemenea, este adecvat să se 

prevadă faptul că serviciile Comisiei pot 

emite un raport care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector; 

că un asemenea raport și elementele de 

probă pe care se bazează pot fi incluse în 

dosarul oricărei anchete referitoare la 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că această situație apare atunci când 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

costul materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, atunci 

când se evaluează existența unor 

denaturări semnificative, ar trebui să se ia 
în considerare, printre altele, următoarele 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; un nivel ridicat 

de influență a statului asupra alocării de 

resurse și asupra deciziilor 

întreprinderilor, exercitată direct sau 

indirect (de exemplu, organisme publice), 

de pildă, prin utilizarea prețurilor stabilite 

de stat, sau măsuri discriminatorii în 

cadrul regimurilor fiscale, comerciale sau 

valutare; existența denaturărilor induse 

de stat în funcționarea întreprinderilor în 

legătură cu privatizarea și utilizarea unui 
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țara sau sectorul respectiv; și că părțile 

interesate ar trebui să beneficieze de 

posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care 

se utilizează un astfel de raport sau 

elemente de probă. 

sistem de tranzacționare sau de 

compensare în afara pieței; absența sau 

punerea în aplicare inadecvată a unui 

drept transparent și nediscriminatoriu al 

societăților comerciale care să asigure o 

guvernanță corporativă adecvată 

(aplicarea standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

disponibilitatea publică a unor informații 

corecte privind societățile); absența sau 

punerea în aplicare inadecvată a unui set 

de legi coerent, eficient și transparent, 

care să asigure respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea unui regim al 

falimentului; absența unui veritabil sector 

financiar care să funcționeze independent 

de stat și care, de drept și de fapt, să facă 

obiectul unor dispoziții de garantare 

suficiente și al unei supravegheri adecvate 

și orice alte circumstanțe pe care Comisia 

le consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că această situație apare atunci când 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

costul materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. De asemenea, este 
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adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

adecvat să se clarifice faptul că, atunci 

când se evaluează existența unor 

denaturări semnificative, se pot lua în 

considerare, printre altele, următoarele 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare, în 

detrimentul, de fapt și de drept, al unei 

guvernanțe corporative adecvate; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; lipsa unui drept 

funcțional al societăților comerciale 

transparent și eficient; lipsa unui set 

transparent de legi care ar putea provoca 

efecte discriminatorii cu privire la 

societățile mixte și la alte investiții străine 
și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică sau orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. De asemenea, 

este adecvat să se prevadă faptul că 

serviciile Comisiei pot emite rapoarte 

privind denaturările, care ar putea duce la 

o anchetă antidumping, care să descrie 

circumstanțele pieței privind aceste situații 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, și care ar trebui să fie actualizate; 

că asemenea rapoarte și elementele de 

probă pe care acestea se bazează pot fi 

incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 
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de probă. 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 
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raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; raportul ar 

trebui să acopere atât denaturările 

specifice sectorului/întreprinderii, cât și 

macrodenaturările și denaturările 

sistemice, acestea din urmă având o 

importanță deosebită pentru sectoarele cu 

o pondere ridicată a IMM-urilor. 

Evaluarea denaturărilor semnificative 

este deosebit de importantă în cazul 

sectoarelor eterogene, alcătuite în mare 

parte din întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri), în care sunt cel mai greu de 

găsit elemente de probă privind 

denaturările specifice ale sectorului în 

cauză. Este adecvat să se prevadă că un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care acesta se bazează pot fi incluse în 

dosarul oricărei anchete referitoare la țara 

sau sectorul respectiv; și că părțile 

interesate ar trebui să beneficieze de 

posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

(3) Întrucât este necesar să se 

promoveze și să protejeze comerțul 

internațional bazat pe principiile echității, 

durabilității și concurenței loiale și ținând 

cont de experiența câștigată în procedurile 

anterioare, este adecvat să se clarifice 

circumstanțele în care se poate considera 
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că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că 

sunt afectate de intervenția statului. De 

asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, pentru a stabili existența unei 

astfel de situații, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața 

în cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților 

din țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; existența 

unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. De asemenea, este adecvat să se 

prevadă faptul că serviciile Comisiei pot 

emite un raport care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector; 

că un asemenea raport și elementele de 

probă pe care se bazează pot fi incluse în 

dosarul oricărei anchete referitoare la 

țara sau sectorul respectiv; și că părțile 

interesate ar trebui să beneficieze de 

posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care 

se utilizează un astfel de raport sau 

elemente de probă. 

că există denaturări semnificative ca 

urmare a faptului că o anumită țară 

exportatoare pune în aplicare practici 

care denaturează economia de piață și, ca 

urmare a acestora, nu mai este adecvată 

utilizarea prețurilor și a costurilor de 

producție interne, incluzând costul 

materiilor prime, al energiei și al altor 

factori de producție. În acest scop, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili comportamentul real al unei țări 

exportatoare, ar trebui să se țină seama de 

următoarele criterii: gradul ridicat de 

influență a statului, directă sau indirectă 

(organisme publice), în procesul de 

alocare a resurselor și în deciziile 

întreprinderilor, de exemplu, prin 

prețurile stabilite de stat sau prin 

regimurile fiscale, comerciale sau 

monetare discriminatorii; denaturările 

provocate de stat în funcționarea 

întreprinderilor în legătură cu 

privatizarea și cu sistemele de negociere 

sau de compensare din afara pieței (cum 

ar fi comerțul barter); lipsa unui drept al 

societăților comerciale transparent și 

nediscriminatoriu, care să asigure buna 

guvernanță corporativă (aplicarea 

standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

accesul publicului la informații corecte 

privind societățile comerciale); absența 

unui pachet de legi coerent, eficient și 

transparent, care să asigure respectarea 

drepturilor de proprietate și funcționarea 

unui regim de faliment eficace; absența 

unui sector financiar real, care 

funcționează independent de stat și care, 

în drept și în practică, face obiectul unor 

dispoziții de garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; controlul de către 

industria internă a peste 40 % din cota de 

piață la nivel mondial într-un anumit 

sector, configurându-se astfel 

posibilitatea de abuz de poziție 

dominantă; nerespectarea standardelor 

sociale, fiscale și de mediu internaționale 

și europene; și orice alte criterii sau 
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elemente de probă pe care Comisia le 

consideră adecvate pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. it 

 

Amendamentul  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; neexecutarea 

acordurilor multilaterale în domeniul 

mediului la care Uniunea este parte; 
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De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

neexecutarea convențiilor fundamentale 

ale Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM) și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. De asemenea, este 

adecvat să se prevadă faptul că serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind aceste 

criterii într-o anumită țară sau într-un 

anumit sector; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 



 

AM\1127399RO.docx 35/152 PE604.811v02-00 

 RO 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul că serviciile Comisiei pot emite un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor sau în alte 

circumstanțe, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor, inclusiv în 

ceea ce privește alocarea de resurse și 

deciziile luate de întreprinderi, prin 
politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. De asemenea, este 

adecvat să se prevadă faptul că serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind aceste 

criterii într-o anumită țară sau într-un 

anumit sector; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția statului. De 

asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, pentru a stabili existența unei 

astfel de situații, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică. De 

asemenea, este adecvat să se prevadă faptul 

că serviciile Comisiei pot emite un raport 

care să descrie situația specifică privind 

aceste criterii într-o anumită țară sau 

într-un anumit sector; că un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv; și că părțile interesate ar trebui 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a prezenta observații cu privire la raport și 

la elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil concurența loială. În special, 

este adecvat să se clarifice faptul că se 

poate considera că această situație există, 

printre altele, atunci când prețurile sau 

costurile de producție raportate, incluzând 

taxele și costul materiilor prime primare și 

secundare, costurile cu forța de muncă, 

precum și respectarea obligațiilor de 

mediu sunt cu mult mai mici decât 

prețurile și costurile operatorilor medii de 

pe piața internațională, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția statului în scopul 

obținerii de avantaje concurențiale 

neloiale. De asemenea, este adecvat să se 

clarifice faptul că, pentru a stabili existența 

unei astfel de situații, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; intervenția statului în 

procesul de stabilire a prețurilor sau a 

costurilor în cadrul întreprinderilor 

pentru a obține pe nedrept avantaje 

concurențiale. De asemenea, este adecvat 

să se prevadă faptul că Comisia emite 

rapoarte și le actualizează, care descriu 

situația specifică privind practicile de 

dumping economic, fiscal, social și 

ecologic în țările partenere comerciale ale 

Uniunii sau în anumite sectoare 

relevante; că un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau sectorul respectiv; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 
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utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în ansamblul 

economiei sau în sectorul relevant al 

economiei țării exportatoare ar trebui să 

conducă în mod automat la utilizarea 

unor prețuri, a unor costuri sau a unor 

valori de referință nedenaturate de pe 

piața internațională, dintr-o țară terță sau 

din Uniune, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că costurile sale pentru unul 

sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, costurile 

respective ar trebui să fie utilizate la 

construirea valorii sale normale. Absența 

denaturării costurilor unui producător-

exportator pentru un anumit factor de 

producție și fiabilitatea acestuia, ar trebui 

să fie evaluate, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, de ponderea acestora 

în raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și de utilizarea efectivă în 

producție. Astfel de constatări individuale 

nu ar trebui să influențeze valoarea 

normală a altor producători-exportatori 

și, prin urmare, nu ar trebui extrapolate 

la întreaga țară sau la întregul sector, 
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indiferent de aplicarea articolului 17. 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În cazul în care un producător-

exportator dintr-o țară sau dintr-un sector 

în care există una sau mai multe 

denaturări semnificative demonstrează în 

mod concludent că nu este direct sau 

indirect afectat de nicio denaturare 

semnificativă și că costurile sale pentru 

unul sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, costurile 

respective sunt utilizate la construirea 

valorii sale normale. Astfel de constatări 

individuale nu ar trebui să influențeze 

valoarea normală a altor producători și, 

prin urmare, nu ar trebui extrapolate la 

întreaga țară sau la întregul sector, 

indiferent de aplicarea articolului 17. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) De asemenea, este adecvat să se 

prevadă ca serviciile Comisiei să emită un 

raport care să descrie situația specifică 

privind aceste criterii într-o anumită țară 

sau într-un anumit sector. Industria 
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Uniunii ar trebui să fie consultată în 

cursul procesului de elaborare a 

raportului. Un asemenea raport și 

elementele de probă pe care acesta se 

bazează ar trebui să fie incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Parlamentul European 

ar trebui să monitorizeze procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European sau în cazul 

unei schimbări a circumstanțelor într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector, 

Comisia actualizează raportul. 

Constatările făcute cu privire la existența 

unor denaturări semnificative pentru o 

țară sau un sector ar trebui să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar și ar trebui să fie definitivate de 

către Comisie în cel mult trei luni de la 

deschiderea unei anchete. Părțile 

interesate ar trebui să aibă la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile cu 

privire la aceste constatări. 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care țara exportatoare 

pune în aplicare practici care denaturează 

economia de piață și, ca urmare a acestora, 

costurile reflectate în înregistrările părții în 

cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste 

costuri ar trebui să fie modificate sau 

stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv pe 
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din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de elementele 

de probă pe care se bazează acestea, care 

au fost incluse în dosar și cu privire la care 

părțile interesate au avut posibilitatea să 

prezinte observații. 

baza informațiilor din alte piețe 

reprezentative sau pe baza unor prețuri și 

valori de referință internaționale, cu 

condiția ca acestea să nu fie denaturate, 

sau de pe piețele din Uniunea Europeană. 

Ținând cont de experiența dobândită în 

procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice faptul că, în scopul aplicării 

dispozițiilor introduse prin prezentul 

regulament, ar trebui să se țină seama în 

mod corespunzător de toate elementele de 

probă relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor 

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 

observații. Acesta este cazul, în special, 

atunci când în țara exportatoare nu există 

echivalența cu standardele sociale și de 

mediu în vigoare în Europa sau atunci 

când în unul sau în mai multe sectoare 

există o supracapacitate de producție, 

care are un impact semnificativ asupra 

prețurilor și a costurilor. Eventuale 

informații sau elemente de probă cu 

privire la existența unor practici care 

denaturează economia de piață pot fi, de 

asemenea, prezentate de părțile interesate, 

cum ar fi reprezentanți ai industriei și ai 

sindicatelor. Este oportun să se țină 

seama de aceste informații atunci când se 

ia o decizie cu privire la elaborarea sau la 

actualizarea rapoartelor. 

Or. it 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 



 

AM\1127399RO.docx 41/152 PE604.811v02-00 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există una sau mai 

multe denaturări semnificative în țara 

exportatoare și, ca urmare a acestora, 

costurile reflectate în înregistrările părții în 

cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste 

costuri ar trebui să fie stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative, de pe piețele 

din Uniune sau pe baza unor prețuri și 

valori de referință internaționale 

nedenaturate. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor-exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. La 

aplicarea acestor norme și în vederea 

menținerii echilibrului între drepturile și 

obligațiile stabilite de către OMC și de 

acordurile și protocoalele acesteia, este 

esențial ca Uniunea să ia în considerare 

interpretarea și aplicarea acestora de 

către partenerii săi comerciali. 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor-exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

Industria Uniunii poate, de asemenea, 

furniza indicii privind existența unor 

denaturări semnificative. Aceste indicii ar 

trebui să fie luate în considerare atunci 

când se ia o decizie privind întocmirea sau 

actualizarea rapoartelor relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor-exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

Industria Uniunii poate, de asemenea, 

furniza indicii privind existența unor 

denaturări semnificative. Aceste indicii ar 

trebui să fie luate în considerare atunci 

când se ia o decizie privind întocmirea sau 

actualizarea rapoartelor relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri ar trebui să 

fie stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv 

pe baza informațiilor din alte piețe 

reprezentative, pe baza unor prețuri și 

valori de referință internaționale sau de pe 

piețele din Uniune. Ținând cont de 

experiența dobândită în procedurile 

anterioare, este adecvat să se clarifice 

faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor 

introduse prin prezentul regulament, ar 

trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor-

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar. Industria Uniunii poate, 

de asemenea, furniza indicii privind 

existența unor denaturări semnificative. 

Aceste indicii ar trebui să fie luate în 

considerare atunci când se ia o decizie 

privind întocmirea sau actualizarea 

rapoartelor relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative, inclusiv din 

Uniune, sau pe baza unor prețuri și valori 

de referință internaționale. Ținând cont de 

experiența dobândită în procedurile 

anterioare, este adecvat să se clarifice 

faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor 

introduse prin prezentul regulament, ar 

trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor-

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 

observații. 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor fiabile efectuate de 

exportatorul sau producătorul supus 

anchetei. Cu toate acestea, în cazul în care 
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semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de elementele 

de probă pe care se bazează acestea, care 

au fost incluse în dosar și cu privire la care 

părțile interesate au avut posibilitatea să 

prezinte observații. 

există denaturări semnificative în țara 

exportatoare și, ca urmare a acestora, 

costurile reflectate în înregistrările părții în 

cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste 

costuri pot fi modificate sau stabilite pe o 

bază rezonabilă, inclusiv pe baza 

informațiilor din alte piețe reprezentative 

sau pe baza unor prețuri și valori de 

referință internaționale. Ținând cont de 

experiența dobândită în procedurile 

anterioare, este adecvat să se clarifice 

faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor 

introduse prin prezentul regulament, ar 

trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor 

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 

observații. 

Or. fr 

 

Amendamentul  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri ar trebui să 

fie stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv 
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rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de 

elementele de probă pe care se bazează 

acestea, care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut 

posibilitatea să prezinte observații. 

pe baza informațiilor din alte piețe 

reprezentative sau pe baza unor prețuri și 

valori de referință internaționale. Ținând 

cont de experiența dobândită în procedurile 

anterioare, este adecvat să se clarifice 

faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor 

introduse prin prezentul regulament, ar 

trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor-

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 

observații. 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Este, de asemenea, adecvat să se 

reamintească faptul că, în ceea ce privește 

metoda utilizată în ancheta inițială și care 

urmează să fie utilizată în ancheta de 

reexaminare, se aplică articolul 11 alineatul 

(9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În 

acest context, este adecvat să se clarifice 

faptul că, atunci când se examinează dacă 

există indicații că circumstanțele s-au 

schimbat, ar trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor 

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 

(5) Este, de asemenea, adecvat să se 

reamintească faptul că, în ceea ce privește 

metoda utilizată în ancheta inițială și care 

urmează să fie utilizată în ancheta de 

reexaminare, se aplică articolul 11 alineatul 

(9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În 

acest context, este adecvat să se clarifice 

faptul că, atunci când se examinează dacă 

există indicații că circumstanțele s-au 

schimbat, ar trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele de 

evaluare relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a producătorilor 

exportatori și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost 

incluse în dosar și cu privire la care părțile 

interesate au avut posibilitatea să prezinte 
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observații. observații. În plus, în determinarea 

măsurilor antidumping și antisubvenție, 

ar trebui să fie luate în considerare 

acordurile de liber schimb relevante cu 

țările a căror economie este strâns legată 

de țara raportoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui 

să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere. În vederea reducerii riscului de 

eludare a dispozițiilor prezentului 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, 

metodologia prevăzută la articolul 2 

alineatul (6)a nu ar trebui să înlocuiască 

metodologia inițială utilizată pentru 

determinarea valorii normale în cadrul 

reexaminărilor în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036 până la data la care este 

deschisă prima reexaminare efectuată în 

perspectiva expirării acestor măsuri, 
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regulament, ar trebui să se aplice aceeași 

abordare și în cazul reexaminărilor 

efectuate în temeiul articolului 11 alineatul 

(4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. 

Este, de asemenea, adecvat să se 

reamintească faptul că trecerea de la o 

valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a nu 

constituie, în sine, un element de probă 

suficient în temeiul articolului 11 alineatul 

(3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. 

Aceste norme tranzitorii ar trebui să 

completeze o lacună care ar putea să 

genereze insecuritate juridică, ar trebui să 

ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

ulterior celor doi ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. În 

vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)a nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui 

să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această trecere. 

În vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)a nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (7), ar trebui să 

se considere că perioada de timp rezonabilă 

prevăzută la articolul 11 alineatul (3) 

primul paragraf din Regulamentul (UE) 

2016/1036 a expirat la data la care este 

deschisă prima reexaminare efectuată în 

perspectiva expirării măsurilor de după 

această trecere. În vederea reducerii 

riscului de eludare a dispozițiilor 

prezentului regulament, ar trebui să se 

aplice aceeași abordare și în cazul 

reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (7) nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Amendamentul  41 
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Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui 

să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această trecere. 

În vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)a nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui 

să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această trecere. 

În vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)a nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 
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alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii care 

permit aplicarea în continuare a 

măsurilor de protecție împotriva 

importurilor ar trebui să completeze o 

lacună care ar putea să genereze 

insecuritate juridică, ar trebui să ofere 

părților interesate posibilitatea rezonabilă 

de a se adapta la expirarea vechilor norme 

și la intrarea în vigoare a celor noi și ar 

trebui să permită aplicarea eficientă, 

ordonată și echitabilă a Regulamentului 

(UE) 2016/1036. 

Or. fr 

Justificare 

Măsurile tranzitorii nu trebuie să cuprindă întreruperi și nici să fragilizeze sectoarele vizate, 

prin retragerea măsurilor de protecție împotriva importurilor. 

 

Amendamentul  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) La aplicarea normelor, este 

esențial, în vederea menținerii 

echilibrului între drepturile și obligațiile 

instituite de acordurile OMC, inclusiv de 

protocoale, ca Uniunea să țină seama de 

modul în care acestea sunt interpretate și 

aplicate de către principalii săi parteneri 

comerciali. 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Considerentul 4 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) Considerentul (4) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„La aplicarea normelor din Acordul 

antidumping din 1994, este esențial, în 

vederea menținerii echilibrului între 

drepturile și obligațiile instituite de 

Acordul General pentru Tarife și Comerț 

(GATT), ca Uniunea să țină seama de 

interpretarea acestora de către principalii 

săi parteneri comerciali.” 

„La aplicarea normelor, este esențial, în 

vederea menținerii echilibrului între 

drepturile și obligațiile instituite de 

acordurile OMC, inclusiv de protocoalele 

de aderare, ca Uniunea să țină seama de 

interpretarea și aplicarea acestora de către 

principalii săi parteneri comerciali.” 

Or. en 

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

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

 

Amendamentul  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, 

atunci când se aplică prezenta dispoziție 

sau orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este 

adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței unor 

denaturări semnificative, valoarea 

normală este construită pe baza costurilor 

de producție și de vânzare care reflectă 

prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care 

pot fi folosite includ prețuri, costuri sau 

valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

(a) Astfel de macrodenaturări sau de 

denaturări sistemice determină în mare 

măsură dacă prețurile și costurile sunt 

denaturate în mod semnificativ la nivel de 

întreprinderi și sectoare. Evaluarea 

denaturărilor sistemice este deosebit de 

importantă în cazul sectoarelor eterogene 

cu o pondere mare de întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM-uri), în cazul cărora 

elementele de probă privind denaturarea 

specifice sectorului sunt cel mai dificil de 

găsit. 
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de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică asemănător celui 

din țara exportatoare, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă 

pentru costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative la nivelul 

economiei în ansamblu sau în sectorul în 

cauză al economiei țării exportatoare 

trebuie să conducă în mod automat la 

utilizarea prețurilor, a costurilor sau a 

valorilor de referință nedenaturate de pe 

piața internațională, dintr-o țară terță sau 

din Uniune, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care producătorii-exportatori 

dintr-o țară sau un sector în care există 

una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod clar 

că industria lor, în ansamblu, nu este 

afectată în mod direct sau indirect de 

denaturări semnificative ale concurenței, 

costurile acestora trebuie să fie utilizate la 

construirea valorii normale. 

 În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe distorsiuni 

semnificative demonstrează în mod clar 

că costurile sale cu privire la unul sau mai 

mulți factori individuali de producție sunt 

legate de importurile din țările fără 

denaturări semnificative și nu fac obiectul 

niciunei denaturări, astfel cum au fost 

evaluate în temeiul alineatului următor, 

acestea trebuie să fie utilizate la 

construirea valorii sale normale. 

 Absența denaturării costurilor unui 

producător-exportator cu privire la un 

anumit factor și fiabilitatea acestora se 

evaluează, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, ponderea lor în 
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raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

 Astfel de constatări individuale nu 

afectează valoarea normală a altor 

producători-exportatori și, prin urmare, 

nu pot fi extrapolate la întreaga țară sau 

la întregul sector, indiferent de aplicarea 

articolului 17. 

 În ceea ce privește diferitele elemente 

descrise mai sus, Comisia stabilește 

termenele pentru prezentarea de elemente 

de probă pentru a permite respectarea atât 

a drepturilor la apărare ale tuturor 

părților interesate, cât și, în general, a 

termenelor procedurale. Comisia poate 

accepta alte elemente de probă referitoare 

la anumiți factori de producție și după 

termenele respective numai dacă acestea 

pot fi verificate în mod corespunzător de 

către Comisie, iar celelalte părți dispun de 

timp suficient pentru a-și prezenta 

observațiile. 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței uneia sau a 

mai multor denaturări semnificative în 

întreaga economie sau în anumite 

sectoare ale acesteia, valoarea normală 

este construită pe baza costurilor de 

producție și de vânzare care reflectă prețuri 

sau valori de referință nedenaturate pentru 
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nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

fiecare factor de producție. În acest sens, 

sursele care pot fi folosite includ prețuri, 

costuri sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată, inclusiv cele din 

Uniune, cu condiția ca datele relevante să 

fie ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă și 

nedenaturată pentru costurile de vânzare, 

cheltuielile administrative și costurile 

generale și pentru profituri. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative la nivelul 

economiei în ansamblu sau în sectorul în 

cauză al economiei țării exportatoare 

trebuie să conducă în mod automat la 

utilizarea prețurilor, a costurilor sau a 

valorilor de referință nedenaturate de pe 

piața internațională, din Uniune sau 

dintr-o țară terță, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară sau un sector în care există 

una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că costurile sale cu privire la 

unul sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, în 

conformitate cu alineatul următor, 

acestea trebuie să fie utilizate la 

construirea valorii normale. 

 Absența denaturării costurilor unui 

producător-exportator cu privire la un 

anumit factor și fiabilitatea acestora se 

evaluează, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, de ponderea lor în 

raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

 Astfel de constatări individuale nu 

afectează valoarea normală a altor 

producători-exportatori și, prin urmare, 

nu pot fi extrapolate la întreaga țară sau 

la întregul sector, indiferent de aplicarea 

articolul 17. 
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 În ceea ce privește diferitele elemente 

descrise mai sus, Comisia stabilește 

termenele pentru prezentarea de elemente 

de probă pentru a permite respectarea atât 

a drepturilor la apărare ale tuturor 

părților interesate, cât și, în general, a 

termenelor procedurale. Comisia poate 

accepta alte elemente de probă referitoare 

la anumiți factori de producție și după 

termenele respective numai dacă acestea 

pot fi verificate în mod corespunzător de 

către Comisie, iar celelalte părți dispun de 

timp suficient pentru a-și prezenta 

observațiile. 

Or. en 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate 

sau costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței uneia sau a 

mai multor denaturări semnificative în 

economie sau în unul sau mai multe 

sectoare ale economiei, valoarea normală 

este construită pe baza costurilor de 

producție și de vânzare care reflectă prețuri 

sau valori de referință nedenaturate pentru 

fiecare factor de producție, iar regula 

taxei celei mai mici nu se aplică pentru 

calcularea taxelor antidumping care 

urmează a fi instituite cu privire la 

importurile de la producătorii-exportatori 

din țara respectivă. În acest sens, sursele 
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economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

care pot fi folosite includ: 

 - costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată a producătorilor în cazul în care 

prețurile și costurile vizate de anchetă 

sunt consecința forțelor de pe piața liberă, 

inclusiv a celor situate în Uniune 

 sau 

 - în cazul în care sunt considerate 

inadecvate de către Comisie, prețurile, 

costurile sau criteriile de referință 

internaționale nedenaturate, cu condiția 

ca datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

 În absența unor costuri sau a unor valori 

de referință nedenaturate de pe piața 

internațională sau dintr-o țară terță, 

Comisia stabilește valoarea normală pe 

orice altă bază rezonabilă, inclusiv pe 

baza prețurilor sau a costurilor relevante 

din Uniune. Acest lucru este valabil, în 

special, atunci când o parte importantă 

din industria Uniunii care reclamă o 

astfel de situație este constituită din IMM-

uri. Fiabilitatea costurilor și a prețurilor 

cu privire la un anumit factor de 

producție considerat nedenaturat trebuie 

să fie evaluată, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, ponderea lor în 

raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

 În cadrul acestei metodologii, sarcina de a 

dovedi lipsa unor eventuale denaturări 

semnificative cu privire la fiecare factor 

de producție aparține producătorilor din 

țara exportatoare. În cazul în care un 
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producător-exportator dintr-o țară în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că costurile unuia sau ale mai 

multor factori individuali de producție nu 

sunt denaturate, costurile respectivilor 

factori de producție individuali ar trebui 

să fie utilizate la construirea valorii 

normale, fără a aduce atingere utilizării 

prețurilor, a costurilor sau a valorilor de 

referință nedenaturate de pe piața 

internațională, a Uniunii sau dintr-o țară 

terță pentru factorii de producție 

respectivi care prezintă denaturări 

semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative în 

întreaga economie sau în anumite 

sectoare ale acesteia, valoarea normală 

este construită pe baza costurilor de 

producție și de vânzare care reflectă prețuri 

sau valori de referință nedenaturate. În 

acest sens, sursele care pot fi folosite 

includ prețuri, costuri sau valori de 

referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată, inclusiv cele dintr-un stat 
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relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

membru, cu condiția ca datele relevante 

privind costurile să fie ușor accesibile. 

Valoarea normală construită include o 

sumă rezonabilă și nedenaturată pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

 Existența unor denaturări semnificative 

în întreaga economie sau într-un sector al 

economiei țării exportatoare trebuie să 

conducă în mod automat la utilizarea 

prețurilor, a costurilor și a valorilor de 

referință nedenaturate de pe piața 

internațională, dintr-o țară terță sau din 

Uniune, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care producătorii-exportatori 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există distorsiuni semnificative 

demonstrează în mod concludent că 

costurile legate de unul sau mai mulți 

factori individuali de producție nu sunt 

denaturate pentru industrie în ansamblul 

său, acestea trebuie să fie utilizate la 

construirea valorii normale. 

 Absența unor denaturări ale costurilor 

producătorilor-exportatori cu privire la 

un anumit factor și fiabilitatea acestora se 

evaluează, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, ponderea lor în 

raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

 Pentru a putea să respecte termenele 

procedurale generale, precum și 

drepturile la apărare ale tuturor părților 

interesate, Comisia stabilește termene 

pentru prezentarea elementelor de probă 

în raport cu diferitele elemente descrise 

mai sus. În special, Comisia poate accepta 

alte elemente de probă după termenele 

respective numai atunci când acestea pot 

fi verificate în mod corespunzător de către 

Comisie, iar celelalte părți dispun de timp 

suficient pentru a-și prezenta observațiile. 

Or. en 
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Amendamentul  48 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în întreaga 

economie sau în anumite sectoare ale 

acesteia, valoarea normală este construită 

pe baza costurilor de producție și de 

vânzare care reflectă prețuri sau valori de 

referință nedenaturate pentru fiecare 

factor de producție. În acest sens, sursele 

care pot fi folosite includ prețuri, costuri 

sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată, inclusiv cele din 

Uniune, cu condiția ca datele relevante 

privind costurile să fie ușor accesibile. 

Valoarea normală construită include o 

sumă rezonabilă și nedenaturată pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative la nivelul 

economiei în ansamblu sau într-un sector 

al economiei țării exportatoare trebuie să 

conducă în mod automat la utilizarea 

prețurilor, a costurilor sau a valorilor de 

referință nedenaturate de pe piața 

internațională, din Uniune sau dintr-o 

țară terță, pentru fiecare factor de 
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producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care producătorii-exportatori 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 

concludent că costurile lor cu privire la 

unul sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate pentru 

industrie în ansamblu, costurile respective 

trebuie să fie utilizate la construirea 

valorii normale. 

 Absența denaturării costurilor 

producătorilor-exportatori cu privire la 

un anumit factor și fiabilitatea acestora se 

evaluează, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, ponderea lor în 

raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

 Pentru a putea să respecte termenele 

procedurale generale, precum și 

drepturile la apărare ale tuturor părților 

interesate, Comisia stabilește termene 

pentru prezentarea elementelor de probă 

în raport cu diferitele elemente descrise 

mai sus. În special, Comisia poate accepta 

alte elemente de probă după termenele 

respective numai atunci când acestea pot 

fi verificate în mod corespunzător de către 

Comisie, iar celelalte părți dispun de timp 

suficient pentru a-și prezenta observațiile. 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci (a) În cazul în care se stabilește, atunci 
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când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative în întreaga 

economie sau în anumite sectoare ale 

acesteia, valoarea normală este construită 

pe baza costurilor de producție și de 

vânzare care reflectă prețuri sau valori de 

referință nedenaturate pentru fiecare 

factor de producție. În acest sens, sursele 

care pot fi folosite includ prețuri, costuri 

sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată. Țara 

reprezentativă adecvată se alege în mod 

rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Țara aleasă 

dispune, de asemenea, de un nivel 

suficient de standarde sociale și de mediu, 

nivelurile suficiente fiind determinate pe 

baza ratificării de către țara terță a AMM-

urilor și a protocoalelor la care Uniunea 

este parte în orice moment, precum și a 

convențiilor OIM enumerate în anexa -I. 

Valoarea normală construită include o 

sumă rezonabilă pentru costurile de 

vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative la nivelul 

economiei în ansamblu sau într-un sector 

al economiei țării exportatoare trebuie să 

conducă în mod automat la utilizarea 

prețurilor, a costurilor sau a valorilor de 

referință nedenaturate de pe piața 

internațională, din Uniune sau dintr-o 

țară terță, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care producătorul-exportator 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 
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concludent că costurile sale cu privire la 

unul sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, costurile 

respective trebuie să fie utilizate la 

construirea valorii normale. 

 Fiabilitatea costurilor și a prețurilor unui 

anumit factor considerat nedenaturat se 

evaluează, printre altele, în funcție de 

cantitățile implicate, ponderea lor în 

raport cu costurile totale ale factorului 

respectiv și utilizarea reală în producție. 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative în 

țara exportatoare, valoarea normală este 

construită pe baza costurilor de producție și 

de vânzare care reflectă prețuri sau valori 

de referință nedenaturate. În acest sens, 

sursele care pot fi folosite de către Comisie 

includ: 
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costurile generale și pentru profituri. 

 - costuri de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică similar celui din 

țara exportatoare. În cazul în care, pentru 

costul de producție sunt utilizate datele de 

la nivelul întreprinderilor, ar trebui să fie 

aleasă o întreprindere ale cărei exporturi 

indică faptul că întreprinderea este 

competitivă pe piața mondială la 

momentul fabricării produsului în cauză; 

 sau în cazul în care costurile sunt 

considerate necorespunzătoare: 

 - prețuri, costuri sau valori de referință 

internaționale nedenaturate sau costurile de 

producție și de vânzare corespunzătoare 

dintr-o țară reprezentativă adecvată cu un 

nivel de dezvoltare economică asemănător 

celui din țara exportatoare, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. 

 În cazul în care Comisia stabilește că 

anumite date naționale sunt nedenaturate, 

în special, în cazul în care exportatorii și 

producătorii prezintă informații suficiente 

în acest sens, inclusiv în contextul 

dispozițiilor referitoare la părțile 

interesate de la litera (c), Comisia trebuie 

să folosească aceste date. Valoarea 

normală construită include o sumă 

rezonabilă pentru costurile de vânzare, 

cheltuielile administrative și costurile 

generale și pentru profituri. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când se utilizează datele de la nivelul întreprinderilor la calcularea valorii normale, 

este adecvat să se folosească o întreprindere competitivă din industria în cauză. Este oportun 

să se utilizeze datele naționale atunci când acestea pot fi considerate a fi nedenaturate. 

 

Amendamentul  51 
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Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 
exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru 
costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței uneia sau a 

mai multor denaturări semnificative în 

întreaga economie sau în anumite 

sectoare ale acesteia, valoarea normală 

este construită pe baza costurilor de 

producție și de vânzare care reflectă prețuri 

sau valori de referință nedenaturate. În 

acest sens, sursele care pot fi folosite 

includ prețuri, costuri sau valori de 

referință internaționale nedenaturate pentru 

fiecare factor de producție sau costurile de 

producție și de vânzare corespunzătoare 

dintr-o țară reprezentativă adecvată, 

inclusiv cele din Uniune. Valoarea 

normală construită include o sumă 

nedenaturată și rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

 Existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative la nivelul 

economiei în ansamblu sau într-un sector 

al economiei țării exportatoare trebuie să 

conducă în mod automat la utilizarea 

prețurilor, a costurilor sau a valorilor de 

referință nedenaturate de pe piața 

internațională, din Uniune sau dintr-o 

țară terță, pentru fiecare factor de 

producție, la construirea valorii normale. 

 În cazul în care producătorii-exportatori 

dintr-o țară sau dintr-un sector în care 

există una sau mai multe denaturări 

semnificative demonstrează în mod 
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concludent că industria lor în ansamblu 

nu este afectată, în mod direct sau 

indirect, de nicio denaturare 

semnificativă, costurile acestora trebuie să 

fie utilizate la construirea valorii normale. 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative în 

economia acesteia sau într-un anumit 

sector de producție, valoarea normală este 

construită pe baza costurilor de producție și 

de vânzare care reflectă prețuri sau valori 

de referință nedenaturate. În acest sens, 

sursele care pot fi folosite includ prețuri, 

costuri sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

producătoare reprezentativă adecvată în 

care prețurile și costurile de producție 

care fac obiectul anchetei sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. În caz contrar, dacă 

datele nu sunt disponibile, fiabile sau 

dacă exportatorul însuși sau autoritățile 
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din țara exportatoare împiedică 

desfășurarea anchetei, valoarea normală 

astfel calculată include o sumă rezonabilă 

pentru o marjă punitivă suplimentară. 

Or. fr 

Justificare 

Conceptul de dezvoltare economică asemănătoare nu reprezintă, de fapt, o comparație fiabilă 

în termeni de structură economică datorită, de exemplu, a nedistribuirii bogăției. Conform 

clasamentului Băncii Mondiale, China ar fi astfel comparabilă cu țări ca Ecuador și Peru. 

 

Amendamentul  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică asemănător celui 

din țara exportatoare, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă datorită existenței unor denaturări 

semnificative în țara exportatoare, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite de către Comisie includ 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică asemănător celui 

din țara exportatoare, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile sau, în cazul în care 

Comisia consideră acest lucru oportun, 

sau, în cazul în care Comisia consideră 

acest lucru oportun, prețuri, costuri sau 

valori de referință internaționale 
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pentru profituri. nedenaturate. În cazul în care Comisia 

stabilește că anumite costuri de pe piața 

internă sunt nedenaturate, în special, în 

cazul în care exportatorii și producătorii 

prezintă informații concludente în acest 

sens, inclusiv în contextul dispozițiilor 

referitoare la părțile interesate de la litera 

(c), Comisia trebuie să folosească aceste 

date. Valoarea normală construită include 

o sumă rezonabilă pentru costurile de 

vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței unor 

denaturări semnificative în întreaga 

economie sau în anumite sectoare ale 

acesteia, valoarea normală se stabilește pe 

baza prețului sau este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel suficient de standarde 

sociale și de mediu, cu condiția ca datele 

relevante să fie ușor accesibile, inclusiv 

costurile de producție și de vânzare din 

Uniune, atunci când este cazul. Costurile 

de mediu indirecte, cum ar fi emisiile de 
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de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 
CO2, trebuie să fie luate în considerare și 

estimate ca procent din costul total pentru 

aceeași sumă în Uniune; în cazul în care 

nu există o cooperare din partea țării 

exportatoare, va fi aplicat costul maxim. 

Valoarea normală construită include o 

sumă rezonabilă pentru costurile de 

vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Paul Rübig 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite de către Comisie includ prețuri, 

costuri sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică asemănător celui din 

țara exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. În cazul în care Comisia 

stabilește că anumite costuri de pe piața 

internă sunt nedenaturate, în special, în 

cazul în care exportatorii și producătorii 

prezintă informații concludente în acest 
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sens, inclusiv în contextul dispozițiilor 

referitoare la părțile interesate de la litera 

(c), Comisia trebuie să folosească aceste 

date. Valoarea normală construită include 

o sumă rezonabilă pentru costurile de 

vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

Or. en 

Justificare 

Țara reprezentativă adecvată ar trebui să fie determinată în principal ca o țară cu un nivel de 

dezvoltare economică similar celui din țara exportatoare, cu condiția ca datele relevante să 

fie ușor accesibile. În caz contrar, orice țară reprezentativă adecvată ar trebui să fie aleasă. 

În ceea ce privește compatibilitatea cu normele OMC, ar trebui să fie posibil ca exportatorii 

să dovedească că costurile lor de pe piața internă nu sunt denaturate; în acest caz, Comisia 

trebuie să utilizeze aceste costuri de pe piața internă pentru a calcula valoarea normală. 

 

Amendamentul  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței uneia sau a 

mai multor denaturări semnificative în 

întreaga economie sau într-un anumit 

sector sau în anumite sectoare ale 

acesteia, valoarea normală este construită 

pe baza costurilor de producție și de 

vânzare care reflectă prețuri sau valori de 

referință nedenaturate. În acest sens, 

sursele care pot fi folosite includ prețuri, 

costuri sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată. Valoarea normală 
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economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

construită include o sumă nedenaturată și 

rezonabilă pentru costurile de vânzare, 

cheltuielile administrative și costurile 

generale și pentru profituri. 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este 

adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței unor 

denaturări semnificative, valoarea 

normală este construită pe baza costurilor 

de producție și de vânzare care reflectă 

prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care 

pot fi folosite includ prețuri, costuri sau 

valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică asemănător celui 

din țara exportatoare, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

(a) În cazul în care o țară 

exportatoare pune în aplicare practici de 

denaturare a economiei de piață care 

determină denaturări semnificative ale 

prețurilor sale și ale costurilor de 

producție interne, incluzând costurile 

materiilor prime, ale energiei și ale altor 

factori de producție, valoarea normală este 

construită pe baza prețurilor, a costurilor 

sau a valorilor de referință internaționale 

nedenaturate sau pe baza costurilor de 

producție și de vânzare corespunzătoare 

dintr-o țară reprezentativă adecvată, 

inclusiv dintre cele situate în Uniune, cu 

condiția ca datele relevante privind 

costurile să fie ușor accesibile. Costurile 

de mediu indirecte, cum ar fi emisiile de 

dioxid de carbon, trebuie să fie luate în 

considerare și evaluate ca parte din costul 

total pentru aceeași sumă din Europa; în 

cazul în care lipsei de cooperare din 

partea țării exportatoare, se aplică prețul 

maxim. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă și nedenaturată 

pentru costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 
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pentru profituri. 

Or. it 

 

Amendamentul  58 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței unor 

denaturări semnificative, valoarea normală 

este construită pe baza costurilor de 

producție, inclusiv costurile cu forța de 

muncă, costurile aferente obligațiilor de 

mediu și costurile fiscale, precum și 

costurile de vânzare care reflectă prețuri 

sau valori de referință nedenaturate. În 

acest sens, sursele care pot fi folosite 

includ prețuri, costuri sau valori de 

referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului 

regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile de pe piața 

internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative în 

economia acesteia sau într-un anumit 

sector de producție, valoarea normală este 

construită pe baza costurilor de producție și 

de vânzare care reflectă prețuri sau valori 

de referință nedenaturate. În acest sens, 

sursele care pot fi folosite includ prețuri, 

costuri sau valori de referință internaționale 

nedenaturate sau costurile de producție și 

de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată, cu condiția ca 

datele relevante privind costurile să fie 

ușor accesibile. Valoarea normală 

construită include o sumă rezonabilă pentru 

costurile de vânzare, cheltuielile 

administrative și costurile generale și 

pentru profituri. 

Or. fr 

 

Amendamentul  60 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

(b) Există denaturări considerabile 

pentru produsul în cauză în sensul literei 

(a) atunci când, printre altele, prețurile sau 
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printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, al energiei și al altor 

factori de producție, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția statului. Pentru a 

stabili dacă există sau nu denaturări 

considerabile, trebuie luat în considerare, 

printre altele, impactul potențial al 

următoarelor elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare, în detrimentul, de fapt și de 

drept, al unei guvernanțe corporative 

adecvate; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; absența 

unui drept al societăților comerciale la o 

funcționare transparentă și eficace; un 

regim al falimentului care împiedică 

punerea în aplicare a legilor privind 

proprietatea; nerespectarea sau 

neutilizarea standardelor internaționale 

de contabilitate; operațiuni de schimb 

valutar care nu sunt realizate la cursul de 

schimb al pieței; existența unor niveluri 

salariale care nu sunt rezultatul unor 

negocieri libere între lucrători și 

angajatori; lipsa unui set transparent de 

legi care produce efecte discriminatorii cu 

privire la societățile mixte și la alte 

investiții străine; nerespectarea de către 

țara exportatoare a angajamentelor 

internaționale și multilaterale în ceea ce 

privește standardele sociale, fiscale și de 

mediu; accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică; și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. 
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 Existența unor denaturări semnificative 

în ansamblul economiei sau într-un sector 

economic al țării exportatoare conduce în 

mod automat la utilizarea unor prețuri, a 

unor costuri sau a unor valori de referință 

internaționale nedenaturate, dintr-o țară 

terță sau din UE, pentru fiecare factor de 

producție la calcularea valorii normale. 

 În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară care nu îndeplinește aceste 

condiții poate demonstra în mod clar că 

costurile sale pentru unul sau mai mulți 

factori individuali de producție nu sunt 

denaturate, costurile respective sunt 

utilizate la construirea valorii sale 

normale. 

Or. fr 

 

Amendamentul  61 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera b 

 
Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile de vânzare sau 

costurile raportate, incluzând costul și 

prețul de vânzare al materiilor prime și al 

energiei, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, 

trebuie luat în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 
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privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; o 

supracapacitate care conduce la 

supraproducție; o politică de influențare a 

cursurilor de schimb care conduce la 

subevaluarea monedei naționale; 

nerespectarea de către țara exportatoare a 

angajamentelor internaționale în ceea ce 

privește aspectele sociale, fiscale sau de 

mediu, conducând la o denaturare a 

concurenței; absența unui drept al 

societăților comerciale la o funcționare 

transparentă și eficace și un regim al 

falimentului care împiedică punerea în 

aplicare a legilor privind proprietatea; 

existența unor niveluri salariale care nu 

sunt rezultatul unor negocieri libere între 

lucrători și angajatori; lipsa unui set 

transparent de legi, care produce efecte 

discriminatorii cu privire la societățile 

mixte și la alte investiții străine; accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică; 

și orice alte circumstanțe pe care Comisia 

le consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

 Existența unor denaturări semnificative 

în ansamblul economiei, într-un sector 

economic sau în mai multe sectoare 

economice ale țării exportatoare conduce 

în mod automat la utilizarea unor prețuri, 

a unor costuri sau a unor valori de 

referință internaționale nedenaturate, 

dintr-o țară terță sau din UE, pentru 

fiecare factor de producție la calcularea 

valorii normale. 

 În cazul în care un producător-exportator 

dintr-o țară acuzată că nu îndeplinește 

aceste condiții poate demonstra în mod 
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clar că costurile sale pentru unul sau mai 

mulți factori individuali de producție nu 

sunt denaturate, costurile respective sunt 

utilizate la construirea valorii sale 

normale. 

Or. fr 

Justificare 

Trebuie luați în considerare și alți factori, precum supracapacitatea industrială, care are 

consecințe grave asupra aprovizionării pieței mondiale și, prin urmare, asupra prețurilor, în 

timp ce manipularea monedei permite vânzarea la export la prețuri subevaluate. Mai mult, 

rolul Parlamentului este acela de a putea solicita elaborarea unui raport sau, în cazul unui 

raport deja elaborat, actualizarea acestuia, fără a interveni în mod direct în proces cu riscul 

de a elabora un act legislativ care ar putea fi contestat la OMC. 

 

Amendamentul  62 

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

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile în sensul literei (a) 

atunci când, printre altele, prețurile sau 

costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului sau atunci când există 

o situație de supracapacitate1b. Pentru a 

stabili dacă există sau nu denaturări 

considerabile, se ia în considerare, printre 

altele, impactul potențial al următoarelor 

elemente: influența statului asupra 

alocării resurselor și a deciziilor 

întreprinderilor, fie în mod direct, fie în 

mod indirect (de exemplu, organisme 
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îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. 

publice), de pildă prin utilizarea prețurilor 

fixate de stat sau prin măsuri 

discriminatorii în cadrul regimurilor 

fiscale, comerciale sau monetare; 

denaturările provocate de stat în 

funcționarea întreprinderilor legate de 

privatizarea și de utilizarea sistemului de 

tranzacționare sau de compensare în 

afara pieței; lipsa unui drept transparent 

și nediscriminatoriu al societăților 

comerciale, care să asigure buna 

guvernanță corporativă (aplicarea 

standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

accesul publicului la informații corecte 

privind societățile comerciale); lipsa unui 

set de legi transparente și eficiente care 

împiedică respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea eficace a unui 

regim al falimentului; lipsa unui veritabil 

sector financiar care să își desfășoare 

activitatea în mod independent în raport 

cu statul și care, de drept și de fapt, să 

facă obiectul unor dispoziții suficiente de 

garantare și al unei supravegheri 

adecvate; nivelurile salariale nu sunt 

rezultatul unor negocieri libere între 

angajați și conducere; lipsa unui set de 

legi transparente produce efecte 

discriminatorii în ceea ce privește 

societățile mixte și alte investiții străine și 

cu privire la accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică: lipsa 

ratificării și a punerii corecte în aplicare a 

convențiilor fundamentale ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM) și a acordurilor multilaterale de 

mediu (AMM) la care Uniunea este parte; 

nerespectarea recomandărilor OCDE 

relevante referitoare la domeniul fiscal 

(de exemplu, inițiativa BEPS), precum și 

orice alte circumstanțe pe care Comisia le 

consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Cu titlu informativ, anexa include o listă 

detaliată de exemple de denaturări 

semnificative constatate în cadrul 
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cazurilor antidumping anterioare. 

Această listă este actualizată după fiecare 

nou caz. 

 _________________ 

 1b Supracapacitățile apar atunci când 

excedentele comerciale încep să devină 

structurale fără niciun fel de avantaj 

comparativ în țară, atunci când prețurile 

și costurile de pe piața internă sunt mai 

scăzute decât cele practicate pe piața 

mondială sau atunci când investițiile în 

noile capacități de producție sunt realizate 

în disonanță cu excedentul comercial tot 

mai ridicat. 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

(b) Denaturările considerabile în 

sensul literei (a) sunt acele denaturări 

care apar atunci când prețurile sau 

costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

iau în considerare, printre altele, 

următoarele elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 
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posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; un grad 

ridicat de influență a statului asupra 

alocării resurselor și a deciziilor 

întreprinderilor, fie în mod direct, fie în 

mod indirect (de exemplu, organisme 

publice), de pildă prin utilizarea prețurilor 

fixate de stat sau prin măsuri 

discriminatorii în cadrul regimurilor 

fiscale, comerciale sau monetare; 

existența unor denaturări provocate de 

stat în funcționarea întreprinderilor 

legate de privatizarea și de utilizarea 

sistemului de tranzacționare sau de 

compensare în afara pieței; lipsa sau 

punerea în aplicare necorespunzătoare a 

dreptului societăților comerciale, într-un 

mod transparent și nediscriminatoriu, 

care să asigure buna guvernanță 

corporativă (aplicarea standardelor 

internaționale de contabilitate, protecția 

acționarilor, accesul publicului la 

informații corecte privind societățile 

comerciale); lipsa sau punerea în aplicare 

necorespunzătoare a unui set de legi 

coerente, eficiente și transparente care să 

asigure respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea eficace a unui 

regim al falimentului; lipsa unui veritabil 

sector financiar care să își desfășoare 

activitatea în mod independent în raport 

cu statul și care, de drept și de fapt, să 

facă obiectul unor garanții suficiente și al 

unei supravegheri adecvate; și orice alte 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 

relevante pentru a evalua existența unor 

denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Jarosław Wałęsa 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor prime 

și al altor factori de producție, nu sunt 

rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat 

fiind că sunt afectate de alți factori, 

precum intervenția, monopolul sau 

oligopolul statului, ceea ce creează o 

situație specială a pieței care nu permite o 

comparație corespunzătoare între 

prețurile de export și prețurile și costurile 

de pe piața internă. Atunci când se 

evaluează existența unor denaturări 

considerabile, se poate lua în considerare, 

printre altele, impactul potențial al 

următoarelor elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea - în mod direct 

sau indirect - sub controlul, supravegherea 

în privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

directă sau indirectă a statului în cadrul 

întreprinderilor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor, a costurilor sau a altor decizii 

comerciale ale unor astfel de 

întreprinderi; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

unuia sau a mai multor furnizori interni 

sau care influențează în alt mod forțele de 

pe piața liberă; accesul la finanțarea 

acordată de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică, inclusiv 

prin subvenții sectoriale sau prin existența 

unei situații de oligopol sau de monopol 

pe piața materiilor prime sau a factorilor 

de producție, precum și în virtutea altor 

circumstanțe pe care Comisia le consideră 
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adecvate în scopul de a evalua existența 

unor denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

(b) Denaturările considerabile în 

sensul literei (a) sunt acele denaturări 

care apar atunci când prețurile sau 

costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

iau în considerare, printre altele, 

următoarele elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare, în detrimentul, de fapt și de 

drept, al unui sistem corespunzător de 

guvernanță corporativă; prezența statului 

în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; lipsa unui drept al societăților 

comerciale efectiv, eficient și transparent 

și a unui regim al falimentului, care 

împiedică punerea în aplicare a legilor 

privind proprietatea; nivelurile salariale 

nu sunt rezultatul unor negocieri libere 
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între angajați și conducere: lipsa unui set 

de legi transparente produce efecte 

discriminatorii în ceea ce privește 

societățile mixte și alte investiții străine; 
accesul la finanțarea acordată de instituțiile 

care pun în aplicare obiectivele de politică 

publică și orice alte circumstanțe pe care 

Comisia le consideră relevante pentru a 

evalua existența unor denaturări 

semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – alineatul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

(b) Când se evaluează 

comportamentul real al țării exportatoare 

în sensul literei (a), se face trimitere la 

următoarele criterii: un nivel ridicat de 

influență a statului asupra alocării de 

resurse și asupra deciziilor 

întreprinderilor, exercitată direct sau 

indirect (organisme publice), de pildă, 

prin utilizarea prețurilor stabilite de stat, 

sau discriminarea în ceea ce privește 

regimurile fiscale, comerciale sau 

valutare; denaturări induse de stat în 

funcționarea întreprinderilor în legătură 

cu privatizarea și cu sistemele de 

negociere sau de compensare din afara 

pieței (cum ar fi comerțul barter); absența 

dreptului societăților comerciale care 

asigură transparența și nediscriminarea și 

o guvernanță corporativă adecvată 

(aplicarea standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

disponibilitatea publică a unor informații 

corecte privind societățile); absența unui 
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influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică. 

pachet de legi coerent, eficient și 

transparent, care să asigure respectarea 

drepturilor de proprietate și funcționarea 

unui regim de faliment eficace; absența 

unui sector financiar real, care 

funcționează independent de stat și care, 

în drept și în practică, face obiectul unor 

dispoziții de garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; controlul de către 

industria internă a peste 40 % din cota de 

piață la nivel mondial într-un anumit 

sector, configurându-se astfel 

posibilitatea de abuz de poziție 

dominantă; nerespectarea standardelor 

sociale, fiscale și de mediu internaționale 

și europene; și orice alte criterii sau 

elemente de probă pe care Comisia le 

consideră adecvate pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. it 

Amendamentul  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află 

în proprietatea statului sau care își 

desfășoară activitatea sub controlul, 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate ale unuia 

sau ale mai multor factori de producție nu 

sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, 

dat fiind că sunt afectate de intervenția 

statului sau sunt extrem de reduse din 

cauza lipsei de conformitate cu 

standardele sociale și de mediu 

internaționale de bază. Pentru a stabili 

dacă există sau nu denaturări considerabile, 

se ia în considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: 

denaturările provocate de stat în 
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supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a 

prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată 

de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică. 

funcționarea întreprinderilor legate de 

privatizarea și de utilizarea sistemului de 

tranzacționare sau de compensare în 

afara pieței; lipsa unui drept transparent 

și nediscriminatoriu al societăților 

comerciale, care să asigure o guvernanță 

corporativă adecvată; lipsa unui set de 

legi transparente și eficiente care 

împiedică respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea eficace a unui 

regim al falimentului; lipsa unui veritabil 

sector financiar, care să își desfășoare 

activitatea în mod independent în raport 

cu statul și care, de drept și de fapt, să 

facă obiectul unor garanții suficiente și al 

unei supravegheri adecvate; lipsa punerii 

în aplicare a acordurilor multilaterale de 

mediu (AMM) la care Uniunea este parte 

în orice moment și a convențiilor OIM 

enumerate în anexa -I, precum și orice 

alte circumstanțe pe care Comisia le 

consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate nu sunt 

rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat 

fiind că sunt afectate de intervenția 

substanțială a statului. La evaluarea 

existenței unor denaturări considerabile, se 

pot lua în considerare, printre altele, 

următoarele elemente: piața în cauză este 
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impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare, în detrimentul, de fapt și de 

drept, al unui sistem corespunzător de 

guvernanță corporativă; prezența statului 

în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; lipsa unui drept al societăților 

comerciale efectiv, eficient și transparent; 

lipsa unui set transparent de legi care ar 

putea avea efecte discriminatorii în ceea 

ce privește societățile mixte și alte 

investiții străine; accesul la finanțarea 

acordată de instituțiile care pun în aplicare 

obiectivele de politică publică sau orice 

alte circumstanțe pe care Comisia le 

consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 
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există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

Comisia stabilește o listă publică 

indicativă de criterii, circumstanțe și 

exemple care pot fi utilizate pentru a 

justifica cazurile în care se utilizează 

metodologia pentru situații în afara pieței. 

Or. en 

Justificare 

Introducerea unei liste publice indicative va ajuta toate părțile interesate să înțeleagă mai 

bine natura și caracterul „denaturărilor semnificative” care rezultă în urma intervențiilor 

statului în raportul exportator/producător. Această listă „deschisă” actualizată în mod 

regulat va permite o înțelegere contemporană constantă, mai ales atunci când este publicată 

în raportul standard anual înaintat de către Comisie Parlamentului. Această abordare bazată 

pe o listă este mai cuprinzătoare decât abordarea privind exemplele principale inclusă în 

prezent în propunerea Comisiei Europene. 

 

Amendamentul  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; neexecutarea 

acordurilor multilaterale în domeniul 

mediului la care Uniunea este parte; 

neexecutarea convențiilor fundamentale 

ale Organizației Internaționale a Muncii 
și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

(b) Se consideră că există denaturări 

considerabile în sensul literei (a) atunci 
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în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

când, printre altele, prețurile sau costurile 

raportate și alți factori de producție nu 

sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, 

dat fiind că sunt afectate de intervenția 

statului. Pentru a stabili dacă există sau nu 

denaturări considerabile, se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 

a prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică sau care nu acționează 

în mod autonom față de stat, precum și 

orice alte circumstanțe pe care Comisia le 

consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

(b) Se consideră că există denaturări 

considerabile în sensul literei (a) atunci 

când, printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor prime 

și a altor factori de producție, nu sunt 

rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat 
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piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

fiind că sunt afectate de intervenția statului. 

Pentru a stabili dacă există sau nu 

denaturări considerabile, se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor sau alte circumstanțe care 

fac posibilă intervenția statului în procesul 

de stabilire a prețurilor sau a costurilor, 

inclusiv prin alocarea de resurse și 

influențarea deciziilor luate de către 

întreprinderi; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă și accesul 

la finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile care afectează 

într-o măsură considerabilă concurența 

loială pentru produsul în cauză în sensul 

literei (a) atunci când, printre altele, 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

taxele și costul materiilor prime primare și 

secundare, precum și costurile cu forța de 

muncă și respectarea obligațiilor de 

mediu sunt afectate de intervenția statului 
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impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

în scopul unor condiții de concurență 

neechitabile. Pentru a stabili dacă există 

sau nu denaturări considerabile, se poate 

lua în considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; intervenția statului în 

procesul de stabilire a prețurilor sau a 

costurilor. 

Or. en 

Justificare 

Amendament necesar pentru a avea o imagine cuprinzătoare și completă a situației. 

 

Amendamentul  74 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 
elemente: piața în cauză este deservită în 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate nu sunt 

rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat 

fiind că sunt afectate de intervenția 

substanțială a statului. La evaluarea 

existenței unor denaturări considerabile, se 

pot lua în considerare, printre altele, 

următoarele elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 
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mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul 

la finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Paul Rübig 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

costul materiilor prime, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția substanțială a 

statului. Pentru a stabili dacă există sau nu 

denaturări considerabile, se ia în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; prezența statului în 

cadrul firmelor, ceea ce face posibilă 

intervenția statului în procesul de stabilire 
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stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

a prețurilor sau a costurilor; existența unor 

politici sau măsuri publice discriminatorii 

în favoarea furnizorilor interni sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă; și accesul la finanțarea acordată de 

instituțiile care pun în aplicare obiectivele 

de politică publică. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

therefore not be part of the list of possible criteria. 

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

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

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

distortions”. 

 

Amendamentul  76 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

costul materiilor prime, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția substanțială a 

statului. La evaluarea existenței unor 

denaturări considerabile, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul real al 

următoarelor elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 
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activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul 

la finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

Or. en 

Justificare 

Amendament necesar pentru a dispune de o definiție strictă a denaturărilor semnificative. 

 

Amendamentul  77 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

(b) Denaturările considerabile pentru 

produsul în cauză în sensul literei (a) sunt 

acele denaturări care apar atunci când 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

costul materiilor prime, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt 

afectate de intervenția statului. Pentru a 

stabili dacă există sau nu denaturări 

considerabile, se poate lua în considerare, 

printre altele, impactul potențial al 

următoarelor elemente: piața în cauză este 

deservită în mare măsură de întreprinderi 

care se află în proprietatea statului sau care 

își desfășoară activitatea sub controlul, 

supravegherea în privința politicilor sau 

îndrumarea autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 
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statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică. 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul 

la finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul în 

cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile care afectează 

într-o măsură considerabilă concurența 

loială pentru produsul în cauză în sensul 

literei (a) atunci când, printre altele, 

prețurile sau costurile raportate, incluzând 

taxele și costul materiilor prime primare și 

secundare, precum și costurile cu forța de 

muncă și respectarea obligațiilor de 

mediu sunt afectate de intervenția statului 

în scopul unor avantaje concurențiale 

neloiale. Pentru a stabili dacă există sau nu 

denaturări considerabile, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: piața în 

cauză este deservită în mare măsură de 

întreprinderi care se află în proprietatea 

statului sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea autorităților din 

țara exportatoare; intervenția statului în 

procesul de stabilire a prețurilor sau a 

costurilor pentru a obține avantaje 

concurențiale neloiale; 
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finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Atunci când determină gradul 

denaturărilor identificate la litera (a), 

Comisia ia în considerare, printre altele, 

ponderea pe care astfel de prețuri și 

costuri denaturate o ocupă în costul total 

de producție al produsului în cauză și 

avantajul pe care acestea îl conferă 

exportatorilor produsului în cauză, în 

comparație cu prețurile și costurile care 

nu sunt denaturate. 

Or. en 

Justificare 

Gradul denaturărilor trebuie analizat în raport cu costul de producție al produsului în cauză, 

iar nu în raport cu economia exportatoare ca atare. 

 

Amendamentul  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile (c) Serviciile Comisiei emit un raport 
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Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

detaliat care descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Pentru acele țări în care s-au 

deschis numeroase cauze antidumping, 

raportul trebuie să fie finalizat și adoptat 

înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Raportul ar 

trebui să se refere atât la denaturările 

specifice fiecărui sector sau fiecărei 

întreprinderi, cât și la denaturările 

macro/sistemice, acestea din urmă fiind 

deosebit de importante pentru sectoarele 

cu o pondere ridicată de IMM-uri. 

Industria Uniunii trebuie să fie consultată 

în procesul de elaborare a raportului. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează este inclus în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. În absența unui raport, 

Comisia trebuie să utilizeze toate 

informațiile sau datele disponibile pentru 

a stabili existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative și pentru a 

utiliza metodologia menționată la litera 

(a), în cazul în care sunt îndeplinite 

cerințele relevante. 

 La deschiderea unei anchete cu privire la 

importurile dintr-o țară sau dintr-un 

sector pentru care Comisia dispune de 

indicii întemeiate în ceea ce privește 

posibila existență a unor denaturări 

semnificative, Comisia face o constatare 

provizorie cu privire la existența unor 

eventuale denaturări semnificative pentru 

respectiva țară sau respectivele sectoare și 

informează părțile cu privire la anchetă. 

Constatările definitive efectuate în ceea ce 

privește existența unor eventuale 

denaturări semnificative pentru o țară sau 

un sector trebuie să țină seama de toate 

elementele de probă relevante din dosar și 

se efectuează de către Comisie în termen 

de cel mult 45 de zile de la inițierea unei 

anchete. Părțile interesate dispun de o 

perioadă de 10 zile pentru a prezenta 

observații cu privire la aceste constatări. 
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Orice constatare legată de existența unor 

denaturări semnificative într-o anumită 

țară sau într-un anumit sector rămâne 

valabilă atât timp cât nu se prezintă 

suficiente elemente de probă concludente 

conform cărora respectiva țară sau 

respectivul sector nu mai este afectat(ă) 

de denaturări semnificative, rămânând în 

vigoare până la revocare. 

 În conformitate cu rolul său, Parlamentul 

European monitorizează procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European sau la inițiativa 

Comisiei, în cazul în care circumstanțele 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector s-au schimbat, Comisia 

actualizează raportul. 

Or. en 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

(c) Din proprie inițiativă sau la 

solicitarea Parlamentului European, a 

unui stat membru sau a industriei Uniunii 

(inclusiv sindicate și IMM-uri), serviciile 

Comisiei emit un raport care descrie 

situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

(plecând de la denaturări orizontale la 

nivel de țară și concentrându-se ulterior 

pe denaturările legate de factorii de 

producție și pe denaturările de la nivel de 

sector) sau dintr-un anumit sector. 
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fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

 Pentru acele țări pentru care s-au deschis 

numeroase cauze antidumping, raportul 

este finalizat cu trei luni înainte de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament și se adoptă în termen de 

cincisprezece zile de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Industria Uniunii, inclusiv sindicatele și 

IMM-urile, trebuie să fie consultată în 

cursul procesului de redactare a 

raportului. Atunci când elaborează un 

raport, Comisia colaborează cu principalii 

săi parteneri comerciali. 

 Un asemenea raport și elementele de probă 

pe care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

 În conformitate cu rolul său, Parlamentul 

European monitorizează procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European, a unui stat 

membru, a industriei Uniunii — inclusiv 

a sindicatelor și a IMM-urilor — sau la 

inițiativa Comisiei, în cazul în care 

circumstanțele dintr-o anumită țară sau 

dintr-un anumit sector s-au schimbat, 

Comisia adoptă un raport specific sau 

actualizează un raport deja existent. În 

orice caz, Comisia efectuează o analiză a 

raportului o dată la doi ani și jumătate. 

Or. en 
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Amendamentul  82 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Serviciile Comisiei elaborează sau 

actualizează un raport detaliat și complet 

care să descrie situația specifică privind 

criteriile enumerate la litera (b) dintr-o 

anumită țară sau dintr-un anumit sector. 

Pentru acele țări și sectoare în care s-a 

înregistrat un număr considerabil de 

cazuri antidumping, raportul ar trebui să 

fie finalizat și adoptat înainte de intrarea 

în vigoare a prezentului regulament. 

Industria din Uniune ar trebui să fie 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului; particularitățile 

economice și comerciale ale IMM-urilor, 

precum și sectoarele pe care le acoperă ar 

trebui să fie luate în considerare în cadrul 

elaborării raportului. Un asemenea raport 

și elementele de probă pe care se bazează 

acesta pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă; 

așadar, acestea pot transmite informații 

care să demonstreze existența unei 

denaturări semnificative. În cadrul 

acestor anchete se acordă sprijin și o 

atenție deosebită IMM-urilor. Constatările 

efectuate trebuie să țină seama de toate 

elementele de probă relevante din dosar. 

Parlamentul European monitorizează 

procesul de elaborare a raportului. La 
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solicitarea Parlamentului European sau 

la inițiativa Comisiei în cazul unei 

schimbări a circumstanțelor într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector, 

Comisia trebuie să elaboreze sau să 

actualizeze raportul solicitat. În orice caz, 

Comisia Europeană efectuează o 

actualizare a raportului din doi în doi ani. 

Or. fr 

 

Amendamentul  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

detaliat care descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Pentru acele țări pentru care s-au 

deschis numeroase cauze antidumping, 

raportul este finalizat și adoptat înainte de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Industria din Uniune este 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează sunt incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. În lipsa unui raport, Comisia 

utilizează orice informații sau date 

disponibile pentru a stabili existența uneia 

sau a mai multor denaturări semnificative 

și pentru a utiliza metodologia menționată 

la litera (a) în cazul în care sunt 

îndeplinite cerințele relevante. 

 Constatările efectuate cu privire la 

existența unor denaturări semnificative 

pentru o țară sau un sector trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 



 

AM\1127399RO.docx 103/152 PE604.811v02-00 

 RO 

relevante din dosar și sunt definitivate de 

către Comisie în termen de cel mult trei 

luni de la inițierea unei anchete. Părțile 

interesate dispun de 10 zile pentru a 

formula observații cu privire la aceste 

constatări. 

 În conformitate cu rolul său, Parlamentul 

European monitorizează procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European sau la inițiativa 

Comisiei în cazul unei schimbări a 

circumstanțelor într-o anumită țară sau 

într-un anumit sector, Comisia 

actualizează raportul. 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei emit un raport public care descrie 

situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Pentru acele 

țări pentru care există un număr 

considerabil de anchete antidumping, 

raportul este finalizat și adoptat înainte de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Toate părțile interesate, 

inclusiv industria din Uniune, exportatorii 

străini și guvernul țării exportatoare 

vizate, sunt consultate în timpul 

procesului de redactare a raportului. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 
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a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Raportul nu este obligatoriu, iar 

constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

 La solicitarea Parlamentului European 

sau în cazul unei schimbări a 

circumstanțelor într-o anumită țară sau 

într-un anumit sector, Comisia 

actualizează raportul. În orice caz, 

Comisia ar trebui să efectueze o analiză a 

raportului din doi în doi ani. Raportul nu 

este obligatoriu, însă Comisia trebuie să 

explice în mod corespunzător 

raționamentul său în ceea ce privește 

denaturările constatate și metodologia 

utilizată la impunerea măsurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

detaliat care descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Pentru acele țări pentru care s-au 

deschis numeroase cauze antidumping, 

raportul este finalizat și adoptat înainte de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Industria din Uniune este 

consultată în timpul procesului de 

redactare a raportului și poate oferi, de 

asemenea, indicii privind existența unor 
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acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

denaturări semnificative. Aceste indicii ar 

trebui avute în vedere atunci când se iau 

decizii privind elaborarea și actualizarea 

rapoartelor relevante. Un asemenea raport 

și elementele de probă pe care se bazează 

pot fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. 

Părțile interesate trebuie să beneficieze de 

posibilități numeroase de a completa și a 

comenta raportul și elementele de probă pe 

care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Constatările efectuate trebuie să 

țină seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. În conformitate cu 

rolul său, Parlamentul European 

monitorizează procesul de elaborare a 

raportului. La solicitarea Parlamentului 

European sau la inițiativa Comisiei în 

cazul unei schimbări a circumstanțelor 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, Comisia inițiază sau actualizează 

raportul. În orice caz, Comisia efectuează 

o analiză a raportului din doi în doi ani. 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

detaliat care descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Pentru acele țări pentru care s-au 

deschis numeroase cauze antidumping, 

raportul este finalizat și publicat înainte 
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anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

de intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Industria din Uniune și 

sindicatele sunt consultate în cursul 

procesului de elaborare a raportului. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a comenta raportul și elementele de probă 

pe care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Constatările efectuate trebuie să 

țină seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

 Comisia actualizează raportul o dată la 

doi ani. De asemenea, Comisia 

actualizează raportul la cererea 

Parlamentului European, a industriei din 

Uniune sau a sindicatelor sau din proprie 

inițiativă, atunci când circumstanțele 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector s-au schimbat. Comisia include o 

analiză a punerii în aplicare a prezentului 

regulament în raportul său anual privind 

activitățile antidumping, antisubvenție și 

de salvgardare ale Uniunii și o prezintă 

Parlamentului European. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

detaliat care să descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 
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sau dintr-un anumit sector. Orice asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

sector. Pentru acele țări în care s-a 

înregistrat un număr considerabil de 

cazuri antidumping, raportul este finalizat 

și adoptat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Industria din 

Uniune este asociată procesului de 

elaborare a raportului. 

 Orice asemenea raport și elementele de 

probă pe care se bazează acesta pot fi 

incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. 

Părțile interesate trebuie să beneficieze de 

posibilități numeroase de a completa și a 

comenta raportul și elementele de probă pe 

care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. IMM-urile din industria din 

Uniune trebuie să beneficieze de o atenție 

deosebită. Constatările efectuate trebuie să 

țină seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

 Parlamentul European monitorizează 

procesul de elaborare a raportului. La 

solicitarea Parlamentului European sau 

în cazul unei schimbări a circumstanțelor 

într-o anumită țară sau într-un anumit 

sector, Comisia trebuie să elaboreze un 

raport sau, dacă raportul există deja, să îl 

actualizeze. 

 În orice caz, Comisia Europeană 

efectuează o analiză a raportului din doi 

în doi ani. 

Or. fr 
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Justificare 

Rolul Parlamentului este acela de a putea solicita elaborarea unui raport sau, în cazul unui 

raport deja elaborat, actualizarea acestuia, fără a interveni în mod direct în proces cu riscul 

de a elabora un act legislativ care ar putea fi contestat la OMC. 

 

Amendamentul  88 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) În cazul în care Comisia dispune 

de indicii bine întemeiate privind posibila 

existență a uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, după cum se 

menționează la litera (b), se întocmește 

sau se actualizează un raport detaliat care 

descrie circumstanțele pieței, potrivit 

literei (b), dintr-o anumită țară sau dintr-un 

anumit sector. Industria din Uniune este 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

comenta raportul și elementele de probă pe 

care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Constatările efectuate cu privire 

la existența unor denaturări semnificative 

pentru o țară sau un sector trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar și sunt definitivate de 

către Comisie în termen de cel mult trei 

luni de la inițierea unei anchete. 

 În conformitate cu rolul său, Parlamentul 

European monitorizează procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 
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Parlamentului European sau la inițiativa 

Comisiei în cazul unei schimbări a 

circumstanțelor într-o anumită țară sau 

într-un anumit sector, Comisia 

actualizează raportul. 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Paul Rübig 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

care descrie situația specifică privind 

criteriile enumerate la litera (b) dintr-o 

anumită țară sau dintr-un anumit sector, 

atunci când au acces la informații bine 

întemeiate privind posibila existență a 

unor denaturări semnificative. Pentru 

acele țări pentru care s-au deschis 

numeroase cauze antidumping și se 

presupun denaturări semnificative, 

raportul este finalizat și adoptat înainte de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Industria din Uniune este 

consultată în cursul procesului de 

elaborare a raportului. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa, de a comenta sau de a respinge 

raportul și elementele de probă pe care se 

bazează acesta și de a recurge la acestea în 

cadrul fiecărei anchete în care se utilizează 

un astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. Comisia actualizează periodic 
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raportul și, în orice caz, îl revizuiește din 

doi în doi ani. 

Or. en 

Justificare 

Rapoartele sunt emise de Comisie ori de câte ori aceasta are acces la indicii bine întemeiate 

(furnizate de industrie sau de un stat membru sau de către altcineva) cu privire la existența 

unor denaturări semnificative. Rapoartele ar trebui să fie revizuite periodic. Părțile interesate 

ar trebui să aibă dreptul de a respinge detaliile factuale ale unui raport. 

 

Amendamentul  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) În cazul în care Comisia dispune 

de indicii bine întemeiate privind posibila 

existență a unor denaturări semnificative, 

după cum se menționează la litera (b), și 

dacă este adecvat pentru aplicarea efectivă 

a prezentului regulament, se întocmește 

sau se actualizează un raport care să 

descrie circumstanțele pieței, potrivit 

literei (b), dintr-o anumită țară sau dintr-un 

anumit sector. Asemenea rapoarte și 

elementele de probă pe care acestea se 

bazează sunt incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

respinge, de a completa și a comenta 

raportul și elementele de probă pe care se 

bazează acesta și de a recurge la acestea în 

cadrul fiecărei anchete în care se utilizează 

un astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările referitoare la existența unor 

denaturări semnificative trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. Comisia revizuiește și 
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actualizează raportul, dacă este necesar, 

în cazul unei schimbări a circumstanțelor 

pieței în conformitate cu litera (b). O 

revizuire a raportului ar trebui efectuată 

cel puțin o dată la doi ani. 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Pentru acele 

țări pentru care s-au deschis numeroase 

cauze antidumping, raportul este finalizat 

și adoptat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Industria din 

Uniune și sindicatele sunt consultate în 

cursul procesului de elaborare a 

raportului. Un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. 

Părțile interesate trebuie să beneficieze de 

posibilități numeroase de a completa și a 

comenta raportul și elementele de probă pe 

care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Constatările efectuate trebuie să 

țină seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

Or. en 
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Amendamentul  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) În cazul în care Comisia dispune 

de indicii bine întemeiate privind posibila 

existență a unor denaturări semnificative, 

după cum se menționează la litera (b), și, 

dacă este adecvat pentru aplicarea efectivă 

a prezentului regulament, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie circumstanțele pieței, în 

conformitate cu litera (b), dintr-o anumită 

țară sau dintr-un anumit sector. Asemenea 

rapoarte și elementele de probă pe care se 

bazează acestea sunt incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a respinge, de a completa și a comenta 

raportul și elementele de probă pe care se 

bazează acesta și de a recurge la acestea în 

cadrul fiecărei anchete în care se utilizează 

un astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările referitoare la existența unor 

denaturări semnificative trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită 

țară sau dintr-un anumit sector. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Comisia elaborează rapoarte, din 

proprie inițiativă sau la cererea unui 

sector industrial, a unui sindicat sau a 

ONG-urilor, și le actualizează, descriind 

situația specifică privind practicile de 

dumping economic, fiscal, social și 

ecologic în țările partenere comerciale ale 

Uniunii Europene sau din anumite 

sectoare relevante. Comisia revizuiește 

rapoartele cel puțin o dată la doi ani. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate, 

inclusiv sindicatele și IMM-urile, trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

(c) Serviciile Comisiei emit un raport 

detaliat care descrie circumstanțele pieței, 

în conformitate cu litera (b), dintr-o 

anumită țară sau dintr-un anumit sector. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează sunt incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 
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anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate cu privire la 

existența unor denaturări semnificative 

pentru o țară sau un sector trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar și sunt definitivate de 

către Comisie în termen de cel mult trei 

luni de la inițierea anchetei. 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) În cazul în care dispune de indicii 

bine întemeiate privind posibila existență 

a unor denaturări semnificative, după 

cum se menționează la litera (b), Comisia 

întocmește sau actualizează un raport care 

să descrie circumstanțele pieței, în 

conformitate cu litera (b), dintr-o anumită 

țară sau dintr-un anumit sector. Asemenea 

rapoarte și elementele de probă pe care 

acestea se bazează sunt incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a respinge, de a completa și a comenta 

raportul și elementele de probă pe care se 

bazează acesta și de a recurge la acestea în 

cadrul fiecărei anchete în care se utilizează 

un astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările referitoare la existența unor 
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denaturări semnificative trebuie să țină 

seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să fie obligatoriu pentru Comisie să emită rapoarte dacă dispune de elemente de 

probă bine întemeiate privind denaturări semnificative. De asemenea, este necesar să se 

prevadă ca rapoartele să fie întotdeauna incluse în dosarul unei anchete. 

 

Amendamentul  96 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită 

țară sau dintr-un anumit sector. Un 

asemenea raport și elementele de probă pe 

care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau la 

sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie 

să beneficieze de posibilități numeroase de 

a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Comisia emite rapoarte și le 

actualizează, descriind situația specifică 

privind practicile de dumping economic, 

fiscal, social și ecologic în țările partenere 

comerciale ale Uniunii Europene sau din 

anumite sectoare relevante. Comisia 

revizuiește rapoartele cel puțin o dată la 

patru ani. Un asemenea raport și 

elementele de probă pe care se bazează pot 

fi incluse în dosarul oricărei anchete 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. 

Părțile interesate trebuie să beneficieze de 

posibilități numeroase de a completa și a 

comenta raportul și elementele de probă pe 

care se bazează acesta și de a recurge la 

acestea în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă. Constatările efectuate trebuie să 

țină seama de toate elementele de probă 

relevante din dosar. 

Or. en 
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Amendamentul  97 

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

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

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

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11 sau a unei cereri pentru o nouă 

anchetă, în conformitate cu articolul 12. 

În cazul în care concluziile raportului 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, raportul 

întocmit în temeiul alineatului (6) 

litera (b) constituie o dovadă suficientă 

pentru a justifica calcularea valorii 

normale în conformitate cu metodologia 

menționată la litera (a). În orice caz, nu 

se impun sarcini suplimentare industriei 

din Uniune. 

 În lipsa unui raport, Comisia utilizează 

orice informații sau date disponibile 

pentru a stabili existența unor denaturări 

semnificative și pentru a utiliza 

metodologia menționată la litera (a), în 

cazul în care sunt îndeplinite cerințele 

relevante. 

 Un birou de asistență și mecanisme 

speciale (de exemplu, consultanță juridică 

gratuită, orientări explicite pentru 

utilizatori, în special în ceea ce privește 

normele de confidențialitate) sunt 

instituite pentru a ajuta IMM-urile să 

utilizeze rapoartele și să depună 

reclamații. 
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Or. en 

 

Amendamentul  98 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. În cazul în care concluziile raportului 

arată existența unor denaturări 

semnificative, raportul constituie, în 

temeiul alineatului (6) litera (b), o dovadă 

suficientă pentru a justifica calcularea 

valorii normale în conformitate cu 

metodologia prevăzută la litera (a). În 

orice caz, nu trebuie aplicate sarcini 

suplimentare industriei din Uniune, iar 

pentru IMM-uri trebuie prevăzut și pus în 

aplicare un sprijin deosebit, date fiind 

dificultățile cu care acestea se pot 

confrunta. 

 Lipsa unui raport nu împiedică Comisia 

să utilizeze orice informații sau date 

disponibile pentru a stabili existența unor 

denaturări semnificative și pentru a 

utiliza metodologia prevăzută la litera (a), 

în cazul în care sunt îndeplinite cerințele 

relevante. 

Or. fr 

 

Amendamentul  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

 În cazul în care concluziile raportului 

arată existența unor denaturări 

semnificative, raportul constituie, în 

temeiul alineatului (6) litera (b), o dovadă 

suficientă pentru a justifica calcularea 

valorii normale în conformitate cu 

metodologia prevăzută la litera (a). În 

orice caz, nu trebuie aplicate sarcini 

suplimentare industriei din Uniune și, în 

special, IMM-urilor, care trebuie să 

beneficieze de asistență, dacă doresc acest 

lucru. 

 Lipsa unui raport nu împiedică Comisia 

să utilizeze orice informații sau date 

disponibile pentru a stabili existența unor 

denaturări semnificative și pentru a 

utiliza metodologia prevăzută la litera (a), 

în cazul în care sunt îndeplinite cerințele 

relevante. 

Or. fr 

Justificare 

IMM-urile întâmpină dificultăți suplimentare în ceea ce privește costurile și accesul la 

documente în timpul investigațiilor desfășurate înainte de sesizarea Comisiei pentru 

demararea unei anchete. 

 

Amendamentul  100 

Dita Charanzová 

 



 

AM\1127399RO.docx 119/152 PE604.811v02-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. În cazul în care concluziile raportului 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, raportul 

întocmit în temeiul alineatului (6) 

litera (b) constituie o dovadă suficientă 

pentru a justifica calcularea valorii 

normale în conformitate cu metodologia 

menționată la litera (a). În orice caz, 

industriei din Uniune nu ar trebui să i se 

solicite să furnizeze dovezi suplimentare. 

 În lipsa unui raport, Comisia utilizează 

orice informații sau date disponibile 

pentru a stabili existența uneia sau a mai 

multor denaturări semnificative și pentru 

a utiliza metodologia menționată la 

litera (a) în cazul în care sunt îndeplinite 

cerințele relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 
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vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

 În cazul în care concluziile rapoartelor 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, raportul 

întocmit în temeiul alineatului (6) 

litera (b) constituie o dovadă suficientă 

pentru a justifica calcularea valorii 

normale în conformitate cu metodologia 

menționată la litera (a). În orice caz, nu 

se impun sarcini suplimentare industriei 

din Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. În cazul în care concluziile raportului 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, raportul 

întocmit în temeiul alineatului (7) 

litera (b) constituie o dovadă suficientă 

pentru a justifica calcularea valorii 

normale în conformitate cu metodologia 

menționată la litera (a). În orice caz, nu 

se impun sarcini suplimentare industriei 

din Uniune. 

Or. en 
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Amendamentul  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. În cazul în care concluziile raportului 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, raportul 

întocmit în temeiul literei (c) constituie o 

dovadă suficientă pentru a justifica 

calcularea valorii normale în 

conformitate cu metodologia menționată 

la litera (a). În orice caz, nu se impun 

sarcini suplimentare industriei din 

Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

din prezentul alineat pentru calcularea 

valorii normale în vederea depunerii unei 
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conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a 

unei cereri de reexaminare în conformitate 

cu articolul 11. În cazul în care raportul 

arată existența uneia sau a mai multor 

denaturări semnificative, acesta constituie 

o dovadă suficientă pentru a justifica 

calcularea valorii normale în 

conformitate cu metodologia menționată 

la litera (a) din prezentul alineat. În orice 

caz, nu se impun sarcini suplimentare 

industriei din Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe faptele stabilite în conformitate 

cu articolul 5 alineatul (9) în raportul 

menționat la litera (c) pentru calcularea 

valorii normale în vederea depunerii unei 

plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a 

unei cereri de reexaminare în conformitate 

cu articolul 11. Dacă nu există încă un 

raport, Comisia investighează plângerea 

în conformitate cu articolele relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria și sindicatele din Uniune 

pot să se bazeze pe raportul menționat la 

litera (c) pentru calcularea valorii normale 

în vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. Dacă nu există încă un raport, 

Comisia investighează plângerea în 

conformitate cu articolele relevante din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe elementele de probă din raportul 

menționat la litera (c) acolo unde respectă 

standardele de probă în temeiul 

articolului 5 alineatul (9) în vederea 

depunerii unei plângeri în conformitate cu 

articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare 

în conformitate cu articolul 11, sau a unei 

cereri pentru o nouă anchetă, în 

conformitate cu articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
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Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe elementele de probă din raportul 

menționat la litera (c) acolo unde respectă 

standardele de probă în temeiul 

articolului 5 alineatul (9) în vederea 

depunerii unei plângeri în conformitate cu 

articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare 

în conformitate cu articolul 11, sau a unei 

cereri pentru o nouă anchetă, în 

conformitate cu articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe elementele de probă din raportul 

menționat la litera (c) pentru calcularea 

valorii normale în vederea depunerii unei 

plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a 

unei cereri de reexaminare în conformitate 

cu articolul 11 sau a unei cereri pentru o 

anchetă, în conformitate cu articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
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Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe elementele de probă din raportul 

menționat la litera (c), în temeiul 

articolului 5 alineatul (9), în vederea 

depunerii unei plângeri în conformitate cu 

articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare 

în conformitate cu articolul 11, sau a unei 

cereri pentru o nouă anchetă, în 

conformitate cu articolul 12. 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se prevadă ca elementele de probă din rapoarte să fie utilizate, de asemenea, 

în cadrul anchetelor de reexaminare efectuate în perspectiva expirării măsurilor. 

 

Amendamentul  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces la 

dosar, inclusiv la orice element de probă pe 

care se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 

19. 

(e) La inițierea unei anchete 

referitoare la importurile dintr-o țară sau 

dintr-un sector pentru care Comisia 

dispune de indicii bine întemeiate privind 

posibila existență a unor denaturări 

semnificative, Comisia face o constatare 

preliminară cu privire la existența unor 

denaturări semnificative pentru țara sau 

sectoarele respective și informează părțile 

la anchetă. 

 Părțile la anchetă trebuie să fie informate la 

scurt timp după deschidere cu privire la 

sursele relevante pe care Comisia 
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intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces la 

dosar, inclusiv la orice element de probă pe 

care se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 

19. 

 Constatarea existenței unor denaturări 

semnificative într-o anumită țară sau într-

un anumit sector rămâne în vigoare până 

la revocare, iar revocarea nu are loc decât 

dacă elemente de probă suficiente au 

demonstrat în mod concludent că 

respectiva țară sau respectivul sector nu 

mai sunt afectate de denaturări 

semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere 

cu privire la sursele relevante pe care 
Comisia intenționează să le folosească în 

sensul dispozițiilor de la litera (a) și 
dispun de 10 zile pentru a prezenta 

observații. În acest sens, părților interesate 

li se acordă acces la dosar, inclusiv la orice 

element de probă pe care se bazează 

autoritatea care efectuează ancheta, fără a 

aduce atingere articolului 19. 

(e) La inițierea unei anchete 

referitoare la importurile dintr-o țară sau 

dintr-un sector pentru care Comisia 

dispune de indicii privind posibila 

existență a unor denaturări semnificative, 

Comisia face o constatare preliminară cu 

privire la existența unor distorsiuni 

semnificative pentru țara sau sectoarele 

respective și informează părțile la 

anchetă. Părțile dispun de 10 zile pentru a 

prezenta observații. În acest sens, părților 

interesate li se acordă acces la dosar, 

inclusiv la orice element de probă pe care 

se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 
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19. Constatarea definitivă este efectuată 

de Comisie și comunicată părților în 

termen de cel mult două luni de la 

inițierea anchetei. 

Or. en 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces la 

dosar, inclusiv la orice element de probă pe 

care se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 

19. 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile lucrătoare pentru a prezenta 

observații. În acest sens, părților interesate 

li se acordă acces la dosar, inclusiv la orice 

element de probă pe care se bazează 

autoritatea care efectuează ancheta, fără a 

aduce atingere articolului 19. Informațiile 

privind metodologia care trebuie utilizată 

se comunică părților în termen de cel mult 

trei luni de la inițierea anchetei. 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces 

la dosar, inclusiv la orice element de probă 

pe care se bazează autoritatea care 

efectuează ancheta, fără a aduce atingere 

articolului 19. 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă 

validarea accesului la dosar după 

înregistrarea într-un registru ținut de 

Comisie, inclusiv la orice element de probă 

pe care se bazează autoritatea care 

efectuează ancheta, fără a aduce atingere 

articolului 19. 

Or. fr 

 

Amendamentul  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 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6a – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) În timpul anchetei, în cazul lipsei 

unei cooperări depline din partea 

producătorului-exportator dintr-o țară în 

care se presupune că există una sau mai 

multe denaturări semnificative și fără a 

aduce atingere aplicării articolului 18, 

regula taxei celei mai mici nu se aplică în 

vederea determinării taxelor antidumping 

care urmează să fie impuse asupra 

importurilor provenite de la respectivul 

producător-exportator. 

Or. en 
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Amendamentul  116 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) Pentru a preveni orice situație de 

concurență neloială, Comisia trebuie să 

instituie un mecanism de schimb de 

informații cu țările care aplică măsuri 

antidumping. 

Or. fr 

 

Amendamentul  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, au 

statutul de economie planificată, inclusiv 

țări care nu sunt membre ale OMC și care 

sunt enumerate în anexa I la Regulamentul 

(UE) 2015/755, valoarea normală se 

stabilește pe baza prețului sau a valorii 

construite într-o țară reprezentativă 

adecvată și similară sau pe baza prețului 

dintr-o astfel de țară terță către alte țări, 

inclusiv către Uniune, sau, în cazul în care 

aceste opțiuni nu sunt posibile, în orice alt 

mod rezonabil, inclusiv pe baza prețului 

plătit efectiv sau care urmează să fie plătit 

în Uniune pentru produsul similar, ajustat 

în mod corespunzător, în cazul în care este 
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de profit rezonabilă. necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. În cazul acordurilor 

relevante de liber schimb cu țările a căror 

economie este strâns legată de țara 

raportoare, acestea ar trebui luate în 

considerare la determinarea măsurilor 

antidumping și antisubvenție. 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

reprezentativă adecvată care este fie 

membră a OMC, fie nu este menționată în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755. 

În caz contrar, valoarea normală se 

stabilește pe baza prețului dintr-o astfel de 

țară terță către alte țări, inclusiv către 

Uniune, sau, în cazul în care aceste opțiuni 

nu sunt posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  119 
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Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

reprezentativă adecvată cu un nivel de 

dezvoltare economică similar țării 

exportatoare sau pe baza prețului dintr-o 

astfel de țară terță către alte țări, inclusiv 

către Uniune, sau, în cazul în care aceste 

opțiuni nu sunt posibile, în orice alt mod 

rezonabil, inclusiv pe baza prețului plătit 

efectiv sau care urmează să fie plătit în 

Uniune pentru produsul similar, ajustat în 

mod corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 
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terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

reprezentativă adecvată sau pe baza 

prețului dintr-o astfel de țară terță către alte 

țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în 

care aceste opțiuni nu sunt posibile, în 

orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza 

prețului plătit efectiv sau care urmează să 

fie plătit în Uniune pentru produsul similar, 

ajustat în mod corespunzător, în cazul în 

care este necesar, pentru ca acesta să 

includă o marjă de profit rezonabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

reprezentativă adecvată sau pe baza 

prețului dintr-o astfel de țară terță către alte 

țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în 

care aceste opțiuni nu sunt posibile, în 

orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza 

prețului plătit efectiv sau care urmează să 

fie plătit în Uniune pentru produsul similar, 

ajustat în mod corespunzător, în cazul în 

care este necesar, pentru ca acesta să 

includă o marjă de profit rezonabilă. 

Or. en 
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Amendamentul  122 

Iuliu Winkler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

terță care are economie de piață sau pe 

baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

„În cazul importurilor care provin din țări 

care, la data deschiderii procedurii, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în 

anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, 

valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară 

reprezentativă adecvată sau pe baza 

prețului dintr-o astfel de țară terță către alte 

țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în 

care aceste opțiuni nu sunt posibile, în 

orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza 

prețului plătit efectiv sau care urmează să 

fie plătit în Uniune pentru produsul similar, 

ajustat în mod corespunzător, în cazul în 

care este necesar, pentru ca acesta să 

includă o marjă de profit rezonabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

Țara terță reprezentativă adecvată se alege 

în mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Țara aleasă 

dispune, de asemenea, de un nivel 
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cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 
suficient de standarde sociale și de mediu, 

nivelurile suficiente fiind determinate pe 

baza ratificării de către respectiva țară a 

AMM-urilor și a protocoalelor acestora, 

la care UE este parte la un moment dat, și 

a convențiilor OIM enumerate în anexa -

I. 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

Țara reprezentativă adecvată cu un nivel 

de dezvoltare economică similar țării 

exportatoare se alege în mod rezonabil, 

ținând seama de toate informațiile fiabile 

disponibile în momentul efectuării alegerii. 

Se ține, de asemenea, seama de termene; 

dacă este cazul, se alege o țară terță cu 

economie de piață care face obiectul 

aceleiași anchete. 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

Țara reprezentativă adecvată cu un nivel 

de dezvoltare economică similar țării 
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toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

exportatoare se alege în mod rezonabil, 

ținând seama de toate informațiile fiabile 

disponibile în momentul efectuării alegerii. 

Se ține, de asemenea, seama de termene; 

dacă este cazul, se alege o țară terță cu 

economie de piață care face obiectul 

aceleiași anchete. 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

Țara reprezentativă adecvată se alege în 

mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară reprezentativă 

adecvată care face obiectul aceleiași 

anchete. 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

Țara reprezentativă adecvată se alege în 

mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 
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momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară reprezentativă 

adecvată care face obiectul aceleiași 

anchete. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Iuliu Winkler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

Țara reprezentativă adecvată se alege în 

mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară reprezentativă 

adecvată care face obiectul aceleiași 

anchete. 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara terță cu economie de piață 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara reprezentativă adecvată 

luată în considerare, cu un nivel de 

dezvoltare economică similar țării 
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exportatoare, și au la dispoziție 10 zile 

pentru a-și prezenta observațiile. 

 De asemenea, Comisia ține seama de 

nivelul de cooperare al țării de origine sau 

de export în timpul anchetei și, în cazul în 

care nu există cooperare din partea țării 

exportatoare, se aplică costul maxim.” 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Helmut Scholz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara terță cu economie de piață 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara reprezentativă adecvată 

luată în considerare, cu un nivel de 

dezvoltare economică similar țării 

exportatoare, și au la dispoziție 10 zile 

pentru a-și prezenta observațiile.” 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara terță cu economie de piață 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

fără întârziere după deschiderea acesteia 

cu privire la țara reprezentativă adecvată 

luată în considerare și au la dispoziție 10 
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zile pentru a-și prezenta observațiile.” zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Iuliu Winkler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara terță cu economie de piață 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara reprezentativă adecvată 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 3 – alineatul 6 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) La articolul 3 alineatul (6) se 

adaugă următorul text: 

„(6) Trebuie demonstrat cu ajutorul tuturor 

elementelor doveditoare pertinente 

prezentate în legătură cu alineatul (2) că 

importurile care fac obiectul unui dumping 

cauzează un prejudiciu în sensul 

prezentului regulament. Concret, acest 

lucru implică demonstrarea faptului că 

volumul și/sau nivelurile prețurilor 

menționate la alineatul (3) au un impact 

asupra industriei Uniunii în sensul 

„(6) Trebuie demonstrat cu ajutorul tuturor 

elementelor doveditoare pertinente, potrivit 

celor mai bune informații disponibile, 

prezentate în legătură cu alineatul (2) că 

importurile care fac obiectul unui dumping 

cauzează un prejudiciu în sensul 

prezentului regulament. Concret, acest 

lucru implică demonstrarea faptului că 

volumul și/sau nivelurile prețurilor 

menționate la alineatul (3) au un impact 
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alineatului (5) și că acest impact este de 

asemenea natură încât poate fi considerat 

important.” 

asupra industriei Uniunii în sensul 

alineatului (5) și că acest impact este de 

asemenea natură încât poate fi considerat 

important.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-ro) 

Justificare 

Noua metodologie acordă o importanță majoră căutării de informații pentru a putea 

reconstitui prețul real și pentru a determina impactul asupra industriei din Uniune. Așadar, 

cele mai bune informații disponibile trebuie să servească drept probă pertinentă în anchetă. 

 

Amendamentul  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, se consideră că 

perioada de timp rezonabilă a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

noului alineat (7) de la articolul 2 nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 
la data ulterioară la care a fost efectuată 

prima reexaminare a măsurilor respective 

în perspectiva expirării măsurilor, după doi 

ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament.” 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, se consideră că 

perioada de timp rezonabilă a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatele (1) -

 (6a) nu înlocuiește metodologia inițială 

utilizată pentru determinarea valorii 

normale până la data la care este deschisă 

prima reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a prezentului 

regulament.” 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, se consideră că 

perioada de timp rezonabilă a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatul (6)a nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 
la data la care este închisă prima 

reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a 

Regulamentului ....” 

Or. en 
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Amendamentul  137 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, se consideră că 

perioada de timp rezonabilă a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatul (6)a nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 
la data la care este închisă prima 

reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a 

Regulamentului ....” 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 4 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, orice reexaminare 

efectuată în temeiul prezentului alineat se 

amână până la data la care este deschisă 

prima reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

noului alineat (7) de la articolul 2 nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 

la data ulterioară la care a fost efectuată 

prima reexaminare a măsurilor în 
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trecere.” perspectiva expirării măsurilor, după doi 

ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament.” 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 4 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, orice reexaminare 

efectuată în temeiul prezentului alineat se 

amână până la data la care este deschisă 

prima reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatele (1) -

 (6)a nu înlocuiește metodologia inițială 

utilizată pentru determinarea valorii 

normale până la data la care este deschisă 

prima reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a prezentului 

regulament.” 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 4 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 
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normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, orice reexaminare 

efectuată în temeiul prezentului alineat se 

amână până la data la care este deschisă 

prima reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatul (6)a nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 

la data la care este închisă prima 

reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a 

Regulamentului ....” 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 4 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul trecerii de la o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare 

normală calculată în temeiul articolului 2 

alineatele (1) - (6)a, orice reexaminare 

efectuată în temeiul prezentului alineat se 

amână până la data la care este deschisă 

prima reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această 

trecere.” 

„În cazul în care măsurile antidumping 

existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul fostului articol 2 

alineatul (7) litera (a) sau (b), metodologia 

prevăzută la articolul 2 alineatul (6)a nu 

înlocuiește metodologia inițială utilizată 

pentru determinarea valorii normale până 

la data la care este închisă prima 

reexaminare a măsurilor respective 

efectuată în perspectiva expirării măsurilor, 

după intrarea în vigoare a 

Regulamentului ....” 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 16 – alineatul 1 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) La articolul 16 alineatul (1) se 

adaugă următorul text: 

„(1) Atunci când consideră oportun, 

Comisia efectuează vizite pentru a 

examina documentele importatorilor, 

exportatorilor, operatorilor comerciali, 

agenților, producătorilor, asociațiilor și 

organizațiilor profesionale și pentru a 

verifica informațiile furnizate cu privire la 

dumping și prejudiciu. În absența unui 

răspuns adecvat în timp util, Comisia poate 

alege să nu efectueze o vizită de 

verificare.” 

„(1) Atunci când consideră oportun, 

Comisia trimite funcționari cu experiență 

să efectueze vizite pentru a examina 

documentele importatorilor, exportatorilor, 

operatorilor comerciali, agenților, 

producătorilor, asociațiilor și organizațiilor 

profesionale și pentru a verifica 

informațiile furnizate cu privire la dumping 

și prejudiciu. În absența unui răspuns 

adecvat în timp util, Comisia poate alege să 

nu efectueze o vizită de verificare.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-ro) 

Justificare 

Noua metodologie presupune căutarea a foarte multe informații, mai detaliate și mai precise. 

Este nevoie de această precizare pentru a utiliza experiența personalului UE, care va fi 

decisivă în desfășurarea anchetei. 

 

Amendamentul  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (5b) La articolul 18 alineatul (1) primul 

paragraf se adaugă următorul text: 

„(1) În cazul în care o parte interesată nu 

permite accesul la informațiile necesare sau 

nu le furnizează în termenele prevăzute în 

prezentul regulament sau obstrucționează 

semnificativ examinarea, pot fi stabilite 

constatări preliminare sau finale, pozitive 

„(1) În cazul în care o parte interesată nu 

permite accesul la informațiile necesare sau 

nu le furnizează în termenele prevăzute în 

prezentul regulament sau obstrucționează 

semnificativ examinarea, trebuie stabilite 

constatări preliminare sau finale pe baza 
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sau negative, pe baza datelor disponibile.” celor mai bune date disponibile.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-ro) 

Justificare 

Noua metodologie presupune colectarea unui număr foarte mare de informații noi. Din 

această cauza, lipsa cooperării poate pune în discuție punerea corectă în aplicare a noii 

metodologii. 

 

Amendamentul  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (5c) La articolul 18 alineatul (1) al 

treilea paragraf se adaugă următorul text: 

„Părțile interesate trebuie informate cu 

privire la consecințele unui refuz de a 

coopera.” 

„Părțile interesate trebuie informate cu 

privire la consecințele unui refuz de a 

coopera și trebuie inventariate într-un 

registru a cărui utilizare va permite 

Comisiei și țărilor partenere să acorde o 

atenție deosebită activităților acestor 

părți.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-ro) 

Justificare 

Noua metodologie necesită cooperarea părților pentru a obține informațiile necesare 

elaborării rapoartelor. Refuzul accesului la informații sau falsificarea acestora trebuie să 

aibă consecințe pentru aceste părți. 
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Amendamentul  145 

Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (5d) Articolul 23 se completează după 

cum urmează: 

„(1) Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport anual cu 

privire la aplicarea prezentului regulament, 

respectând protecția informațiilor 

confidențiale în sensul articolului 19. 

Raportul include informații cu privire la 

aplicarea măsurilor provizorii și definitive, 

la încheierea examinărilor fără luare de 

măsuri, la examinările redeschise, la 

examinări și inspecții, precum și la 

activitățile diferitelor organe responsabile 

de monitorizarea punerii în aplicare a 

prezentului regulament și a îndeplinirii 

obligațiilor ce decurg din acesta.” 

„(1) Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport anual cu 

privire la aplicarea prezentului regulament, 

respectând protecția informațiilor 

confidențiale în sensul articolului 19. 

Raportul include informații cu privire la 

aplicarea măsurilor provizorii și definitive, 

la încheierea examinărilor fără luare de 

măsuri, la examinările redeschise, la 

examinări și inspecții, la situația și 

progresul elaborării rapoartelor ce 

descriu cazul unei țări sau al unui sector, 

la statisticile privind utilizarea noii 

metodologii, precum și la activitățile 

diferitelor organe responsabile de 

monitorizarea punerii în aplicare a 

prezentului regulament și a îndeplinirii 

obligațiilor ce decurg din acesta.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-ro) 

Justificare 

Noua metodologie trebuie să facă obiectul unei prezentări în Parlamentul European care 

urmează să asigure monitorizarea utilizării corespunzătoare a noii metodologii. 

Amendamentul  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) La articolul 23, se inserează 

următorul alineat: 

 (1a) Comisia include rapoarte privind 

punerea în aplicare a dispozițiilor 

articolului 2 și ale articolului 11 în 

raportul său anual către Parlament 

privind activitățile sale în legătură cu 

anchetele și măsurile de protecție 

comercială. La cinci ani de la intrarea în 

vigoare a dispozițiilor de mai sus, Comisia 

reexaminează și raportează 

Parlamentului detaliat în mod specific cu 

privire la experiența acumulată în această 

perioadă în punerea în aplicare a 

dispozițiilor menționate mai sus. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) La articolul 23, se inserează 

următorul alineat: 

 (1a) Comisia include rapoarte privind 

punerea în aplicare a dispozițiilor 

articolului 2 și ale articolului 11 în 

raportul său anual către Parlament 

privind activitățile sale în legătură cu 

anchetele și măsurile de protecție 

comercială. La cinci ani de la intrarea în 

vigoare a dispozițiilor de mai sus, Comisia 

reexaminează și raportează 

Parlamentului detaliat în mod specific cu 

privire la experiența acumulată în această 

perioadă în punerea în aplicare. 
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Or. en 

 

Amendamentul  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) La articolul 23, se inserează 

următorul alineat: 

 (1a) Comisia include rapoarte privind 

punerea în aplicare a dispozițiilor 

articolului 2 și ale articolului 11 în 

raportul său anual către Parlament 

privind activitățile sale în legătură cu 

anchetele și măsurile de protecție 

comercială. La cinci ani de la intrarea în 

vigoare a dispozițiilor de mai sus, Comisia 

reexaminează și raportează 

Parlamentului detaliat în mod specific cu 

privire la experiența acumulată în această 

perioadă în punerea în aplicare. 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/1036 

Anexa – I a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Se introduce următoarea anexă: 

 „Anexa -I 

 Convențiile menționate la articolul 2 
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alineatul (7) litera (b) și la articolul 2 

alineatul (8): 

 1. Convenția nr. 29 din 1930 privind 

munca forțată sau obligatorie 

 2. Convenția nr. 87 din 1948 privind 

libertatea sindicală și apărarea dreptului 

sindical 

 3. Convenția nr. 98 din 1949 privind 

aplicarea principiilor dreptului de 

organizare și de negociere colectivă 

 4. Convenția nr. 100 din 1951 privind 

egalitatea de remunerare a mâinii de 

lucru masculine și a mâinii de lucru 

feminine, pentru o muncă de valoare 

egală 

 5. Convenția nr. 105 din 1957 privind 

abolirea muncii forțate 

 6. Convenția nr. 111 din 1958 privind 

discriminarea în domeniul forței de 

muncă și al exercitării profesiei 

 7. Convenția nr. 138 din 1973 privind 

vârsta minimă de încadrare în muncă 

 8. Convenția nr. 182 din 1999 privind 

interzicerea celor mai grave forme ale 

muncii copiilor și acțiunea imediată în 

vederea eliminării lor.” 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 

Regulamentul (UE) 2016/1037 

Articolul 10 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Comisia oferă, de asemenea, consultări 

țării de origine și/sau de export în cauză cu 

privire la alte subvenții identificate în 

„Comisia oferă, de asemenea, consultări 

țării de origine și/sau de export în cauză cu 

privire la alte subvenții identificate în 
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cursul anchetei. În aceste situații, Comisia 

trimite țării de origine și/sau de export un 

rezumat al principalelor elemente 

referitoare la alte subvenții, în special al 

celor menționate la alineatul (2) litera (c) 

din prezentul articol. Dacă avizul de 

deschidere nu vizează subvențiile 

suplimentare, acesta se modifică și 

versiunea modificată se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, toate părțile 

interesate fiind invitate să prezinte 

observații.” 

cursul anchetei. În aceste situații, Comisia 

trimite țării de origine și/sau de export un 

rezumat al principalelor elemente 

referitoare la alte subvenții, în special al 

celor menționate la alineatul (2) litera (c) 

din prezentul articol. Dacă avizul de 

deschidere nu vizează subvențiile 

suplimentare, acesta se modifică și 

versiunea modificată se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. Toate părțile 

interesate dispun de timp suplimentar și 

suficient pentru a prezenta observații.” 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 

Regulamentul (UE) 2016/1037 

Articolul 10 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Comisia oferă, de asemenea, consultări 

țării de origine și/sau de export în cauză cu 

privire la alte subvenții identificate în 

cursul anchetei. În aceste situații, Comisia 

trimite țării de origine și/sau de export un 

rezumat al principalelor elemente 

referitoare la alte subvenții, în special al 

celor menționate la alineatul (2) litera (c) 

din prezentul articol. Dacă avizul de 

deschidere nu vizează subvențiile 

suplimentare, acesta se modifică și 

versiunea modificată se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, toate părțile 

interesate fiind invitate să prezinte 

observații.” 

„Comisia oferă, de asemenea, consultări 

țării de origine și/sau de export în cauză cu 

privire la alte subvenții identificate în 

cursul anchetei. În aceste situații, Comisia 

trimite țării de origine și/sau de export un 

rezumat al principalelor elemente 

referitoare la alte subvenții, în special al 

celor menționate la alineatul (2) litera (c) 

din prezentul articol. Dacă avizul de 

deschidere nu vizează subvențiile 

suplimentare, acesta se modifică și 

versiunea modificată se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. Toate părțile 

interesate dispun de timp suplimentar și 

suficient pentru a prezenta observații.” 

Or. en 

 

Amendamentul  152 
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Salvatore Cicu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 - paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor deciziilor privind deschiderea 

procedurilor și în cazul tuturor 

procedurilor, incluzând anchetele inițiale și 

anchetele de reexaminare, care sunt 

deschise la data sau după data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor deciziilor privind deschiderea 

procedurilor și în cazul tuturor 

procedurilor, incluzând anchetele inițiale și 

anchetele de reexaminare, care sunt 

deschise la data sau după data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor anchetelor efectuate în temeiul 

articolului 5 din Regulamentul 

2016/1036, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. În ceea ce privește toate 

celelalte anchete, prezentul regulament se 

aplică de la data închiderii primei 

reexaminări a măsurilor relevante 

efectuate în perspectiva expirării 

măsurilor, în urma intrării în vigoare a 

Regulamentului .... 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 - paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor deciziilor privind deschiderea 

procedurilor și în cazul tuturor 

procedurilor, incluzând anchetele inițiale 

și anchetele de reexaminare, care sunt 

deschise la data sau după data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor anchetelor efectuate în temeiul 

articolului 5 din Regulamentul 

2016/1036, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament.  

În ceea ce privește toate celelalte anchete, 

prezentul regulament se aplică de la data 

închiderii primei reexaminări a măsurilor 
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relevante efectuate în perspectiva 

expirării măsurilor, în urma intrării în 

vigoare a Regulamentului .... 

Or. en 

 

Amendamentul  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 - paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor deciziilor privind deschiderea 

procedurilor și în cazul tuturor 

procedurilor, incluzând anchetele inițiale 

și anchetele de reexaminare, care sunt 

deschise la data sau după data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

Prezentul regulament se aplică în cazul 

tuturor anchetelor efectuate în temeiul 

articolului 5 din Regulamentul 

2016/1036, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. În ceea ce privește toate 

celelalte anchete, prezentul regulament se 

aplică de la data închiderii primei 

reexaminări a măsurilor relevante 

efectuate în perspectiva expirării 

măsurilor, în urma intrării în vigoare a 

Regulamentului .... 

Or. en 

 


