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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от 

страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 

относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на 

Европейския съюз 

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0721), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0456/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 29 март 2017 г.1,  

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището 

на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0000/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или 

възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В светлината на опита, натрупан при 

разследвания в миналото, е 

целесъобразно да се пояснят 

обстоятелствата, при които може да се 

смята, че съществуват значителни 

нарушения, засягащи в значителна 

степен силите, действащи на свободния 

пазар. По-специално е целесъобразно да 

се поясни, че може да се смята, че 

такава ситуация съществува, когато, 

inter alia, отчетените цени или разходи, 

включително разходите за суровини, не 

са формирани от силите, действащи на 

свободния пазар, тъй като са повлияни 

от правителствена намеса. Освен това е 

целесъобразно да се поясни, че когато се 

преценява дали съществува такава 

ситуация, може да се обръща внимание, 

inter alia, на потенциалното въздействие 

на следните елементи: обслужване в 

значителна степен на въпросния пазар 

от предприятия, осъществяващи 

дейността си като субекти, които са 

собственост или се намират под 

контрола на органите на страната на 

износа, или политиката им е под 

надзора или в съответствие с указанията 

на тези органи; държавно присъствие в 

дружествата, чрез което на държавата се 

дава възможност да се намесва по 

отношение на цените или разходите; 

обществени политики или мерки, 

водещи до дискриминация в полза на 

местните доставчици, или другояче 

влияещи върху силите, действащи на 

свободния пазар; и достъп до 

финансиране, предоставян от 

институциите, които изпълняват 

цели на обществената политика. 

Освен това е целесъобразно да се 

предвиди, че службите на Комисията 

може да изготвят доклад с описание 
на конкретната ситуация по 

отношение на тези критерии в 

определена държава или в определен 

сектор, че такъв доклад и 

3. В светлината на опита, натрупан при 

разследвания в миналото, е 

целесъобразно да се пояснят 

обстоятелствата, при които може да се 

смята, че съществуват значителни 

нарушения, засягащи в значителна 

степен силите, действащи на свободния 

пазар. По-специално е целесъобразно да 

се поясни, че може да се смята, че 

такава ситуация съществува, когато, 

inter alia, отчетените цени или разходи, 

включително разходите за суровини и 

други производствени фактори, не са 

формирани от силите, действащи на 

свободния пазар, тъй като са повлияни 

от правителствена намеса. Освен това е 

целесъобразно да се поясни, че когато се 

преценява дали съществува такава 

ситуация, следва да се обръща 

внимание, inter alia, на потенциалното 

въздействие на следните елементи: 

обслужване в значителна степен на 

въпросния пазар от предприятия, 

осъществяващи дейността си като 

субекти, които са собственост или се 

намират под контрола на органите на 

страната на износа, или политиката им е 

под надзора или в съответствие с 

указанията на тези органи, с което de 

facto и de iure не се позволява 

адекватно корпоративно управление; 

държавно присъствие в дружествата, 

чрез което на държавата се дава 

възможност да се намесва по отношение 

на цените или разходите; обществени 

политики или мерки, водещи до 

дискриминация в полза на местните 

доставчици, или другояче влияещи 

върху силите, действащи на свободния 

пазар; липса на прозрачно и 

действително функциониращо 

дружествено право и режим на 

обявяване в несъстоятелност, който 

не позволява упражняването на 

правата на собственост;  

възнаграждения, които не са 
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доказателствата, на които той се 

основава, може да се включват в 

досието по евентуално разследване 

във връзка с тази държава или сектор 
и че заинтересованите страни следва 

да имат достатъчна възможност да 

представят коментари по доклада и 

по доказателствата, на които той се 

основава, по време на всяко 

разследване, при което се използват 

такъв доклад или доказателства. 

резултат от свободно договаряне 

между работници и работодатели; 

липса на набор от прозрачни закони, 

който предизвиква дискриминационни 

последствия по отношение на 

смесените предприятия и други 

чуждестранни инвестиции и достъп 

до финансиране, предоставян от 

институциите, които изпълняват 

цели на обществената политика, 

както и всякакви други 

обстоятелства, които Комисията 

счита за подходящи с цел 

извършването на оценка на 

съществуването на значителни 

нарушения.  

 Съществуването на значителни 

нарушения в икономиката като цяло 

или в сектори на икономиката на 

държавата износител следва да води 

автоматично до използването на 

международни цени, разходи или 

референтни стойности, при които 

няма нарушения, за всеки фактор на 

производството при формирането на 

нормалната стойност. 

 При все това, ако даден производител 

износител от държава, която не 

отговаря на тези условия, докаже 

ясно, че неговите разходи за един или 

повече отделни производствени 

фактори са без нарушения, 

посочените разходи следва да се 

използват при формирането на 

нормалната стойност.  

 Освен това е целесъобразно да се 

предвиди, че службите на Комисията 

изготвят доклад с описание на 

конкретната ситуация по отношение 

на тези критерии в определена 

държава или в определен сектор; за 

държавите, за които е бил 

регистриран съществен брой 

антидъмпингови случаи, докладът 

следва да бъде завършен и приет преди 

влизането в сила на настоящия 

регламент. В хода на изготвяне на 

доклада следва да се провеждат 
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консултации с промишления отрасъл 

в Съюза. Такъв доклад и 

доказателствата, на които той се 

основава, може да се включват в 

досието по евентуално разследване 

във връзка с тази страна или сектор; 

и заинтересованите страни следва да 

имат достатъчна възможност да 

представят коментари по доклада и 

по доказателствата, на които той се 

основава, по време на всяко 

разследване, при което се използват 

такъв доклад или доказателства. В 

съответствие със своята роля, 

Европейският парламент трябва да 

извършва мониторинг на процеса на 

изготвяне на доклада. По искане на 

Европейския парламент или в случай 

на промяна в обстоятелствата в 

конкретна държава или сектор, 

Комисията актуализира доклада. При 

всички случаи Европейската комисия 

следва да прави преглед на доклада на 

всеки две години. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Освен това е целесъобразно да се 

припомни, че разходите обикновено 

следва да се изчисляват въз основа на 

документацията, водена от разследвания 

износител или производител. Когато 

обаче в държавата на износ съществуват 

значителни нарушения, вследствие на 

които отразените в документацията на 

съответната държава разходи са 

изкуствено занижени, тези разходи 

може да бъдат коригирани или 

установени на всякаква разумна основа, 

4. Освен това е целесъобразно да се 

припомни, че разходите обикновено 

следва да се изчисляват въз основа на 

документацията, водена от разследвания 

износител или производител. Когато 

обаче в държавата  на износ 

съществуват значителни нарушения, 

вследствие на които отразените в 

документацията на съответната държава 

разходи са изкуствено занижени, тези 

разходи следва да бъдат установени на 

всякаква разумна основа, включително 
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включително на информация от други 

представителни пазари или въз основа 

на международните цени или 

референтни стойности.  В светлината на 

опита, натрупан при разследвания в 

миналото, е целесъобразно освен това 

да се поясни, че за целите на 

прилагането на въведените с настоящия 

регламент разпоредби, следва надлежно 

да се отчитат всички свързани с 

разследването доказателства — 

включително съответните доклади за 

оценка на обстоятелствата, 

преобладаващи на вътрешния пазар на 

производителите износители, и 

доказателствата, на които докладите се 

основават, — които са били включени в 

досието и по които на заинтересованите 

страни е била предоставена възможност 

да представят коментари. 

на информация от други представителни 

пазари или въз основа на 

международните цени или референтни 

стойности или от пазарите в Съюза. В 

светлината на опита, натрупан при 

разследвания в миналото, е 

целесъобразно освен това да се поясни, 

че за целите на прилагането на 

въведените с настоящия регламент 

разпоредби, следва надлежно да се 

отчитат всички свързани с 

разследването доказателства — 

включително съответните доклади за 

оценка на обстоятелствата, 

преобладаващи на вътрешния пазар на 

производителите износители, и 

доказателствата, на които докладите се 

основават, — които са били включени в 

досието и по които на заинтересованите 

страни е била предоставена възможност 

да представят коментари. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6а – буква а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6a. а) В случай че при прилагането 

на настоящата разпоредба или на 

всяка друга съответна разпоредба на 

настоящия регламент, бъде 

определено, че е нецелесъобразно да се 

използват цените и разходите на 

вътрешния пазар на страната на износа 

поради съществуването на значителни 

нарушения, нормалната стойност се 

формира на основата на разходи за 

производство и продажба, отразяващи 

цени или референтни стойности, при 

които няма нарушения. За тази цел сред 

източниците, които може да се 

6a. а) В случай че бъде определено, 

че е нецелесъобразно да се използват 

цените и разходите на вътрешния пазар 

на страната на износа поради 

съществуването на значителни 

нарушения в икономиката като цяло 

или в съответния сектор, нормалната 

стойност се формира на основата на 

разходи за производство и продажба, 

отразяващи цени или референтни 

стойности, при които няма нарушения. 

За тази цел сред източниците, които 

може да се използват, са 

международните цени, разходи или 
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използват, са международните цени, 

разходи или референтни стойности, 

при които няма нарушения, или 

съответстващите разходи за 

производство и продажба в подходяща 

страна с подобно ниво на 

икономическо развитие като 

страната на износа. Формираната 

нормална стойност включва обосновани 

по размер административни разходи, 

разходи за продажба и общи разходи, и 

реализиране на печалба. 

референтни стойности, при които няма 

нарушения, или съответстващите 

разходи за производство и продажба в 

подходяща страна, включително тези в 

държава  членка. Формираната 

нормална стойност включва обосновани 

по размер административни разходи, 

разходи за продажба и общи разходи, и 

реализиране на печалба. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6а – буква б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Може да се смята, че по отношение 

на разглеждания продукт съществуват 

значителни нарушения по смисъла на 

буква а) когато, inter alia, отчетените 

цени или разходи, включително 

разходите за суровини, не са формирани 

от силите, действащи на свободния 

пазар, тъй като са повлияни от 

правителствена намеса. Когато се 

преценява дали съществуват значителни 

нарушения, може да се обръща 

внимание, inter alia, на потенциалното 

въздействие на следните елементи: 

обслужване в значителна степен на 

въпросния пазар от предприятия, 

осъществяващи дейността си като 

субекти, които са собственост или се 

намират под контрола на органите на 

страната на износа, или политиката им е 

под надзора или в съответствие с 

указанията на тези органи; държавно 

присъствие в дружествата, чрез което на 

държавата се дава възможност да се 

б) Може да се смята, че съществуват 

значителни нарушения по смисъла на 

буква а) когато, inter alia, отчетените 

цени или разходи, включително 

разходите за суровини и други 

производствени фактори, не са 

формирани от силите, действащи на 

свободния пазар, тъй като са повлияни 

от правителствена намеса. Когато се 

преценява дали съществуват значителни 

нарушения, се обръща внимание, inter 

alia, на потенциалното въздействие на 

следните елементи: обслужване в 

значителна степен на въпросния пазар 

от предприятия, осъществяващи 

дейността си като субекти, които са 

собственост или се намират под 

контрола на органите на страната на 

износа, или политиката им е под 

надзора или в съответствие с указанията 

на тези органи, с което de facto и de iure 

не се позволява адекватно корпоративно 

управление; държавно присъствие в 
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намесва по отношение на цените или 

разходите; обществени политики или 

мерки, водещи до дискриминация в 

полза на местните доставчици, или 

другояче влияещи върху силите, 

действащи на свободния пазар; и достъп 

до финансиране, предоставян от 

институциите, които изпълняват цели на 

обществената политика. 

дружествата, чрез което на държавата се 

дава възможност да се намесва по 

отношение на цените или разходите; 

обществени политики или мерки, 

водещи до дискриминация в полза на 

местните доставчици, или другояче 

влияещи върху силите, действащи на 

свободния пазар; липса на прозрачно и 

действително функциониращо 

дружествено право и режим на 

обявяване в несъстоятелност, който 

не позволява упражняването на 

правата на собственост;  

възнаграждения, които не са 

резултат от свободно договаряне 

между работници и работодатели; 

отсъствието на прозрачен набор от 

правила предизвиква 

дискриминационни последствия по 

отношение на смесените 

предприятия и други чуждестранни 

инвестиции; достъп до финансиране, 

предоставян от институциите, които 

изпълняват цели на обществената 

политика., както и всяко друго 

обстоятелство, което Комисията счита 

за подходящо с цел извършването на 

оценка на наличието на значими 

нарушения. 

 Съществуването на значителни 

нарушения в икономиката като цяло 

или в определен сектор от 

икономиката на държавата 

износител води автоматично до 

използването на международни – от 

трети страни или ЕС – цени, разходи 

или целеви показатели, при които 

няма нарушения, за всеки 

производствен фактор при 

формирането на нормалната 

стойност. 

 Ако даден производител износител от 

държава, която не отговаря на тези 

условия, покаже ясно, че разходите му 

на един или повече отделни 

производствени фактори не са 

свързани с нарушения, посочените 

разходи се използват при 
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формирането на неговата нормална 

стойност. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6а – буква в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) При целесъобразност службите на 

Комисията може да изготвят доклад с 

описание на конкретната ситуация във 

връзка с критериите, посочени в буква 

б), в определена държава или в 

определен сектор. Такъв доклад и 

доказателствата, на които той се 

основава, може да се включват в 

досието по евентуално разследване във 

връзка с тази страна или сектор. 

Заинтересованите страни трябва да имат 

достатъчна възможност да допълнят, да 

коментират или да използват доклада и 

доказателствата, на които той се 

основава, по време на всяко 

разследване, при което се използват 

такъв доклад и доказателства. При 

вземането на решение се взимат 

предвид всички релевантни 

доказателства по досието. 

в) Службите на Комисията изготвят 

подробен доклад с описание на 

конкретната ситуация във връзка с 

критериите, посочени в буква б), в 

определена държава или в определен 

сектор. за държавите, за които е бил 

открит съществен брой 

антидъмпингови случаи, докладът се 

завършва и приема преди влизането в 

сила на настоящия регламент. В хода 

на изготвяне на доклада се 

провеждат консултации с 

промишления отрасъл в Съюза. Такъв 

доклад и доказателствата, на които той 

се основава, може да се включват в 

досието по евентуално разследване във 

връзка с тази страна или сектор. 

Заинтересованите страни трябва да имат 

достатъчна възможност да допълнят, да 

коментират или да използват доклада и 

доказателствата, на които той се 

основава, по време на всяко 

разследване, при което се използват 

такъв доклад и доказателства. При 

вземането на решение се взимат 

предвид всички релевантни 

доказателства по досието. В 

съответствие със своята роля, 

Европейският парламент извършва 

мониторинг на процеса на изготвяне 

на доклада. По искане на Европейския 

парламент или по собствена 

инициатива на Комисията, когато 
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обстоятелствата на дадена държава 

или сектор са променени, Комисията 

актуализира доклада. При всички 

случаи Европейската комисия прави 

преглед на доклада на всеки две 

години. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6а – буква г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Промишлеността на Съюза може да 

използва посочения в буква в) доклад за 

изчисляване на нормалната стойност, 

когато изготвя жалба в съответствие с 

член 5 или искане за преразглеждане в 

съответствие с член 11. 

г) Промишлеността на Съюза може да 

използва посочения в буква в) доклад за 

изчисляване на нормалната стойност, 

когато изготвя жалба в съответствие с 

член 5 или искане за преразглеждане в 

съответствие с член 11. Когато 

резултатите от доклада покажат 

наличието на значителни нарушения, 

докладът, изготвен в съответствие с 

параграф 6, буква б) представлява 

достатъчно доказателство, което 

оправдава изчисляването на 

нормалната стойност в 

съответствие с методологията, 

посочена в буква а).  Във всички случаи 

на промишлеността на Съюза не се 

налага никаква допълнителна 

тежест. 

 Отсъствието на доклад не пречи на 

Комисията да използва всякаква 

налична информация или данни, за да 

установи наличието на значителни 

нарушения на пазара и да използва 

методологията, посочена в буква а), в 

случай че са изпълнени съответните 

изисквания. 

Or. en 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„7. В случай на внос от страни, 

които към датата на започване на 

разследване не са членове на СТО и са 

посочени в приложение І към Регламент 

(ЕС) 2015/755, нормалната стойност се 

определя на основата на цената или на 

формираната стойност в трета страна с 

пазарна икономика или на цената от 

такава трета страна към други страни, 

включително Съюза, или ако това не е 

възможно, на всяка друга разумна 

основа, включително и цената, 

действително платена или платима в 

Съюза за сходни продукти, подходящо 

коригирана, ако е необходимо, за да се 

включи разумен марж на печалба. 

„7. В случай на внос от страни, 

които към датата на започване на 

разследване не са членове на СТО и са 

посочени в приложение І към Регламент 

(ЕС) 2015/755, нормалната стойност се 

определя на основата на цената или на 

формираната стойност в подходяща 

страна или на цената от такава трета 

страна към други страни, включително 

Съюза, или ако това не е възможно, на 

всяка друга разумна основа, 

включително и цената, действително 

платена или платима в Съюза за сходни 

продукти, подходящо коригирана, ако е 

необходимо, за да се включи разумен 

марж на печалба. 

Избира се подходяща трета страна с 

пазарна икономика по неподлежащ на 

съмнение начин, като се взема предвид 

всяка надеждна информация, 

предоставена в момента на избора. 

Вземат се предвид и времевите 

ограничения; когато е уместно, се 

използва трета страна с пазарна 

икономика, обект на същото 

разследване. 

Избира се подходяща страна по 

неподлежащ на съмнение начин, като се 

взема предвид всяка надеждна 

информация, предоставена в момента на 

избора. Вземат се предвид и времевите 

ограничения; когато е уместно, се 

използва подходяща страна, обект на 

същото разследване. 

Страните по разследването трябва да 

бъдат информирани скоро след 

започването му относно предвидената 

трета страна с пазарна икономика и 

да им бъдат предоставени 10 дни за 

представяне на коментари.“. 

Страните по разследването трябва да 

бъдат информирани незабавно след 

започването му относно предвидената 

подходяща страна и да им бъдат 

предоставени 10 дни за представяне на 

коментари.“ 

Or. en 
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 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Правният контекст:  

 

1. Предложението беше предизвикано от неотдавнашното изтичане на параграф 15, 

буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяването към СТО. Посоченият 

параграф на протокола за присъединяване позволява на членовете на СТО да 

третират Китай като непазарна икономика и вследствие на това да изчисляват 

дъмпингови мита като прилагат алтернативна методология, вместо стандартната.  

 

Като последица от изтичането на посочения параграф, на 12 декември 2016 г. Китай 

поиска консултации с Европейския съюз във връзка с някои разпоредби на актове 

на ЕС, отнасящи се до определянето на нормалната стойност за страни с непазарна 

икономика“ в контекста на антидъмпингови процедури, включващи внос от Китай. 

 

Китай твърди, че мерките изглежда не съответстват на: 

 

 член 2.1 и член 2.2 от Антидъмпинговото споразумение;  

   

 член  I:1 и член VI:1 от ГАТТ (1994 г.);  

 

На 23 януари 2017 г. са провеждат консултации с цел постигане на взаимно 

приемливо решение.  Въпреки че тези консултации спомогнаха за изясняване на 

някои въпроси пред страните, те не разрешиха спора.  

 

Поради това на 9 март Китай поиска да бъде създадена работна група за 

разглеждане на въпроса, като се позова на гореспоменатите членове.  

 

Ако приемем и споделяме правните аргументи, на които Европейската комисия 

поставя новото предложение, следва да имаме предвид пасажите, в които текстът на 

новото предложение включва всички елементи, по начин, който да позволява ясно 

постигането на две основни цели:  

 

а) да се разработи методология, която прави изчисляването на дъмпинга по-лесно за 

определяне и целият инструмент – по-ефективен; 

 

б) да не се създават допълнителни тежести за промишлеността на ЕС.  

 

Във връзка с това ние трябва да съсредоточим вниманието си и най-вероятно – 

нашите изменения, върху двата основни въпроса от предложението на Комисията: 

значението на значителни нарушения и съответните критерии, както и естеството и 

съдържанието на доклада на Комисията.  

 

1. Значението на ЗНАЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ и съответни КРИТЕРИИ:  

 

В предложението на Комисията се въвежда изразът „значителни нарушения“ по 

отношение на обстоятелства, при които цените и разходите на вътрешния пазар не 

осигуряват разумна основа за определяне на нормалната стойност.  
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В съответствие с новия параграф 6а, буква а) в член 2 , в който Комисията заявява, 

че  

 

„поради съществуването на значителни нарушения, нормалната стойност се 

формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или 

референтни стойности, при които няма нарушения“,  

 

и в съответствие с новия параграф 6а, буква б) в член 2 , в който се уточнява, че  

 

„може да се смята, че по отношение на разглеждания продукт съществуват 

значителни нарушения по смисъла на буква а) когато, inter alia, отчетените цени или 

разходи, включително разходите за суровини, не са формирани от силите, 

действащи на свободния пазар...“ 

 

изключително важно е да се разбере дали концепцията и определението за 

„значителни деформации“ са достатъчно ясни и юридически солидни, за да 

оправдаят използването на алтернативна методология, или следва да бъдат по-добре 

определени.    

 

Ако разглеждаме наличието на „Значително Изкривяване“ като условие за 

прилагането на новата методология, съответното наличие трябва да бъде правилно 

уточнено, за да има еднозначен метод за последващо прилагане на новата 

методология.    

 

По време на техническия брифинг, проведен на 28 март 2017 г., Комисията разясни, 

че „нарушения“ може да се отнася до производствени фактори като суровини, 

разходи за труд, разходи за енергия и други. 

 

Наличието на аномалии в определянето на посочените производствени разходи ще 

доведе Комисията до заключението, че са налице значителни нарушения и до 

извършване на изчисление на дъмпинга въз основа на нормалната стойност, която 

трябва да се формира като се използват разходи, при които няма нарушения, в 

подходяща държава или международните показатели.  

 

Въпреки че стойността на тези разходи се определя в подходяща трета държава, 

Комисията ще извърши проверка на цялата структура на производствените разходи 

в страната, където са налице значителни нарушения, за да може да направи 

правилна оценка на съчетанието на различните елементи на тези разходи.  

 

В крайна сметка следва да бъде ясно, че изграждаме отново системата въз основа на 

корекция на разходите, а въз основа на ефективното определяне на такива разходи, 

когато при тях няма нарушения. Всички компоненти на производствените разходи 

се формират отново по такъв начин, освен ако заинтересованите страни – и по-

специално износителите – са в състояние да покажат, че даден компонент в 

конкретен сектор не е свързан с нарушения. 

 

Това, което е важно е да се подчертае, е че в действителност Европейският 

парламент следва да измени предложението по начин, който да изясни по-добре 

смисъла на значителни нарушения. 
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Възприемането на този подход би могло да представлява разумно решение, като 

алтернатива на настоящата система.    

 

По този начин би могло да е от полза извършването на сравнителен анализ с 

антидъмпинговия регламент на Съединените щати, който се основава на 

„Митническия акт от 1930 г.“, съдържащ изрично позоваване на шест критерия, 

използвани от компетентния орган за определяне дали дадена държава може да се 

счита за държава с пазарна икономика.  

 

Сравнението между двете системи е необходимо също така, за да се получи яснота 

относно причините, поради които Регламент 1036/2016 постави ЕС в положение на 

правна несигурност след изтичането на част 15 a (ii) от Протокола за 

присъединяване на Китай към СТО.  

 

 

2. Докладът:  

 

В предложението се предвижда, че „при целесъобразност службите на Комисията 

може да изготвят доклад с описание на конкретната ситуация във връзка с 

критериите, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор“.    

 

Въпросната разпоредба трябва да се счита за прекалено обща, за да се разбере добре 

по какъв начин новият механизъм би могъл да работи.  

 

Освен това използването на думата „МОЖЕ“ причинява няколко проблема, ако 

трябва да разглеждаме доклада като сърцевина на предложението, а именно 

доказателствата, които промишлеността на ЕС може да приведе по досието на всяко 

разследване, свързано с дадена страна или сектор.  

 

Освен това, предложението не дава никаква информация относно графика на 

приемането му и това колко често докладът ще бъде актуализиран, за да се отразят 

евентуални промени (положителни или отрицателни) в конкретни сектори или 

държави.  

 

 

Ролята на Европейския парламент в цялата процедура следва да бъде изяснена, 

както и провеждането на  консултации със заинтересованите страни от ЕС при 

изготвянето на доклада. 

 

Заключение: дали Европейският парламент следва да засили тази точка, за да 

разполага с повече яснота относно доклада, по-специално относно момента на 

приемането му, неговото актуализиране, както и неговата структура и детайли. 

 

 

Други въпроси 

 

Считаме, че останалите елементи на предложенията на Комисията – от член 1, 

параграф 2 (държави, които не са членки на СТО) до член 1, параграф 5, както и на 
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членове 2, 3 и 4 – са достатъчно ясни. 

 

Те отговарят на опасенията и интересите на промишлеността на ЕС в случаи на 

преразглеждане и допълнителни разследвания за субсидии и следователно не 

съществува необходимост от съществени промени по тези части от текста. 

 


