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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem 

produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii 

Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem 

towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0721), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0456/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 

marca 2017 r.1,  

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 

Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0000/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

(3) W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

wyjaśnić okoliczności, w których można 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą 

mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące 

czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej 

mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz, obecność przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. Należy także ustanowić 

przepisy, zgodnie z którymi służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

tych kryteriów w danym kraju lub 

sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. 

uznać, że występują znaczące zakłócenia, 

które mają istotny wpływ na działanie sił 

rynkowych. W szczególności należy 

wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie 

takiej sytuacji między innymi wówczas, 

gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców lub innych czynników 

produkcji, nie wynikają z działania sił 

rynkowych, ponieważ wywiera na nie 

wpływ interwencja rządowa. Należy także 

wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego 

rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, 

powinny mieć potencjalnie wpływ m.in. 

następujące czynniki: fakt, że rynek jest w 

znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz z formalnym lub faktycznym 

poświęceniem odpowiednich zasad ładu 

korporacyjnego, obecność przedstawicieli 

państwa w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, brak przejrzystego i 

skutecznego funkcjonującego prawa 

spółek oraz procedur upadłościowych, 

który uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych, stawki płac nie są wynikiem 

nieograniczonych negocjacji między 

pracownikami a zarządem, brak 

przejrzystego zestawu przepisów prowadzi 

do dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych, a dostęp 

do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej oraz występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uznaje za 

odpowiednie do oceny istnienia 

znaczących zakłóceń.  

 Istnienie znaczących zakłóceń w 

gospodarce jako całości lub w sektorze 

gospodarki kraju wywozu powinno 

automatycznie prowadzić do stosowania 
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podczas konstruowania wartości 

normalnej niezniekształconych cen, 

kosztów lub wartości odniesienia 

obowiązujących międzynarodowo, w 

państwach trzecich lub w UE dla każdego 

czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju, 

który nie spełnia tych warunków, 

wyraźnie wykaże jednak, że jego koszty 

jednego lub kilku czynników produkcji nie 

są zniekształcone, koszty te powinny być 

wykorzystywane podczas konstruowania 

wartości normalnej.  

 Należy także ustanowić przepisy, zgodnie 

z którymi służby Komisji wydają 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą tych kryteriów w 

danym kraju lub sektorze; w odniesieniu 

do krajów, w których zarejestrowano 

znaczną liczbę spraw antydumpingowych, 

sprawozdanie powinno zostać ukończone i 

przyjęte przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania sprawozdania należy 

przeprowadzić konsultacje z przemysłem 

unijnym. Takie sprawozdanie i dowody, na 

których się ono opiera, mogą zostać 

włączone do akt dowolnego dochodzenia 

dotyczącego tego kraju lub sektora; 

zainteresowane strony powinny mieć 

wystarczającą możliwość wypowiedzenia 

się na temat sprawozdania i dowodów, na 

których się ono opiera, w każdym 

dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie 

lub dowody się wykorzystuje. Zgodnie ze 

swoją rolą Parlament Europejski ma 

monitorować proces opracowywania 

sprawozdania. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego lub w przypadku zmiany 

okoliczności w danym kraju lub sektorze 

Komisja aktualizuje sprawozdanie. W 

każdym przypadku Komisja Europejska 

powinna przeprowadzać przegląd 

sprawozdania co dwa lata. 

Or. en 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy także przypomnieć, że koszty 

powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie można 

dostosować lub ustalić je na dowolnej 

uzasadnionej podstawie, w tym na 

podstawie informacji z innych 

reprezentatywnych rynków albo 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia.  W świetle doświadczeń 

zgromadzonych w postępowaniach 

prowadzonych w przeszłości należy 

doprecyzować, że na użytek stosowania 

przepisów wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

(4) Należy także przypomnieć, że koszty 

powinny być zwykle obliczane na 

podstawie zapisów będących w posiadaniu 

eksportera lub producenta objętego 

dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju 

wywozu występują znaczące zakłócenia, 

wskutek których koszty odzwierciedlone w 

ewidencji strony objętej dochodzeniem są 

sztucznie zaniżone, koszty takie powinno 

się ustalić na dowolnej uzasadnionej 

podstawie, w tym na podstawie informacji 

z innych reprezentatywnych rynków, 

międzynarodowych cen lub wartości 

odniesienia albo z rynków w Unii. W 

świetle doświadczeń zgromadzonych w 

postępowaniach prowadzonych w 

przeszłości należy doprecyzować, że na 

użytek stosowania przepisów 

wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem należy odpowiednio 

uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w 

tym istotne sprawozdania z oceny 

dotyczące okoliczności panujących na 

rynku krajowym producentów 

eksportujących oraz dowody wykorzystane 

do ich przygotowania, przy czym 

sprawozdania i dowody te zamieszcza się 

w aktach, a zainteresowanym stronom 

zapewnia się możliwość przekazania uwag 

na ich temat. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6a. a) W przypadku stwierdzenia, przy 

stosowaniu niniejszego przepisu lub 

jakiegokolwiek innego odpowiedniego 

przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów 

krajowych w kraju wywozu, wartość 

normalną konstruuje się na podstawie 

kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju o podobnym 

poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj 

wywozu, o ile stosowne dane na temat 

kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana 

wartość normalna obejmuje odpowiednią 

kwotę kosztów administracyjnych, 

kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych 

oraz zyski. 

6a. a) W przypadku stwierdzenia, że ze 

względu na istnienie znaczących zakłóceń 

w gospodarce jako całości lub w jej 

sektorach nie jest właściwe stosowanie cen 

i kosztów krajowych w kraju wywozu, 

wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży 

odzwierciedlających niezniekształcone 

ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu 

przyjmuje się, że źródła, które można 

wykorzystać, obejmują niezniekształcone 

ceny międzynarodowe, koszty lub wartości 

odniesienia lub stosowne koszty produkcji 

i sprzedaży w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju, w tym w państwie 

członkowskim, o ile stosowne dane na 

temat kosztów są łatwo dostępne. 

Skonstruowana wartość normalna 

obejmuje odpowiednią kwotę kosztów 

administracyjnych, kosztów sprzedaży i 

kosztów ogólnych oraz zyski. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

odniesieniu do danego produktu w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców, nie 

wynikają z działania sił rynkowych, 

ponieważ wywiera na nie wpływ 

interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy 

b) Istnienie znaczących zakłóceń w 

rozumieniu lit. a) można stwierdzić między 

innymi wówczas, gdy podane ceny lub 

koszty, w tym koszty surowców i innych 

czynników produkcji, nie wynikają z 

działania sił rynkowych, ponieważ 

wywiera na nie wpływ interwencja 

rządowa. Przy rozważaniu, czy znaczące 
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znaczące zakłócenia występują, czy też nie, 

można uwzględnić m.in. potencjalny 

wpływ następujących czynników: fakt, że 

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany 

przez przedsiębiorstwa będące własnością 

władz kraju wywozu lub będące pod 

kontrolą lub politycznym nadzorem tych 

władz lub też działające zgodnie ze 

wskazówkami tych władz, obecność 

przedstawicieli państwa w 

przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie 

w ceny lub koszty, polityka publiczna lub 

działania publiczne, które faworyzują 

dostawców krajowych lub w inny sposób 

wpływają na działanie sił rynkowych, 

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej. 

zakłócenia występują, czy też nie, 

uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ 

następujących czynników: fakt, że rynek 

jest w znacznej mierze obsługiwany przez 

przedsiębiorstwa będące własnością władz 

kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub 

politycznym nadzorem tych władz lub też 

działające zgodnie ze wskazówkami tych 

władz z formalnym lub faktycznym 

poświęceniem odpowiednich zasad ładu 

korporacyjnego, obecność przedstawicieli 

państwa w przedsiębiorstwach umożliwia 

ingerowanie w ceny lub koszty, polityka 

publiczna lub działania publiczne, które 

faworyzują dostawców krajowych lub w 

inny sposób wpływają na działanie sił 

rynkowych, brak przejrzystego i 

skutecznego funkcjonującego prawa 

spółek oraz procedur upadłościowych, 

który uniemożliwia egzekwowanie praw 

rzeczowych, stawki płac nie są wynikiem 

nieograniczonych negocjacji między 

pracownikami a zarządem, brak 

przejrzystego zestawu przepisów prowadzi 

do dyskryminacyjnych skutków w 

odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i 

innych inwestycji zagranicznych, dostęp 

do finansowania uzyskuje się dzięki 

instytucjom wdrażającym cele polityki 

publicznej oraz występują wszelkie inne 

okoliczności, które Komisja uznaje za 

odpowiednie do oceny istnienia 

znaczących zakłóceń. 

 Istnienie znaczących zakłóceń w 

gospodarce jako całości lub w sektorze 

gospodarki kraju wywozu automatycznie 

prowadzi do stosowania podczas 

konstruowania wartości normalnej 

niezniekształconych cen, kosztów lub 

wartości odniesienia międzynarodowych, 

obowiązujących w państwach trzecich lub 

w UE dla każdego czynnika produkcji. 

 Jeśli producent eksportujący z kraju, 

który nie spełnia tych warunków, 

wyraźnie wykaże, że jego koszty jednego 

lub kilku czynników produkcji nie są 

zniekształcone, koszty te są 

wykorzystywane podczas konstruowania 
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wartości normalnej. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W stosownych przypadkach służby 

Komisji mogą wydać sprawozdanie 

opisujące szczególną sytuację dotyczącą 

kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze. 

Takie sprawozdanie i dowody, na których 

się ono opiera, mogą zostać włączone do 

akt dowolnego dochodzenia dotyczącego 

tego kraju lub sektora. Zainteresowane 

strony mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. 

c) Służby Komisji wydają szczegółowe 

sprawozdanie opisujące szczególną 

sytuację dotyczącą kryteriów 

wymienionych w lit. b), panującą w danym 

kraju lub sektorze W odniesieniu do 

krajów, w których otwarto znaczną liczbę 

spraw antydumpingowych, sprawozdanie 

zostaje ukończone i przyjęte przed 

wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. Podczas opracowywania 

sprawozdania przeprowadzane są 

konsultacje z przemysłem unijnym. Takie 

sprawozdanie i dowody, na których się ono 

opiera, mogą zostać włączone do akt 

dowolnego dochodzenia dotyczącego tego 

kraju lub sektora. Zainteresowane strony 

mają wystarczającą możliwość 

wypowiedzenia się na temat sprawozdania 

i dowodów, na których się ono opiera, w 

każdym dochodzeniu, w którym takie 

sprawozdanie lub dowody się 

wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach 

uwzględnia się wszystkie stosowne 

dowody w aktach. Zgodnie ze swoją rolą 

Parlament Europejski monitoruje proces 

opracowywania sprawozdania. Na 

wniosek Parlamentu Europejskiego lub z 

własnej inicjatywy Komisji w przypadku 

zmiany okoliczności w danym kraju lub 

sektorze Komisja aktualizuje 

sprawozdanie. W każdym przypadku 

Komisja Europejska przeprowadza 

przegląd sprawozdania co dwa lata. 
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Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Przemysł unijny może opierać się na 

sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. 

d) Przemysł unijny może opierać się na 

sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), 

przy obliczaniu wartości normalnej na 

użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub 

wniosku o przegląd zgodnie z art. 11. Jeśli 

wnioski ze sprawozdania wykazują 

istnienie znaczących zakłóceń, 

sprawozdanie zgodne z ust. 6 lit. b) 

stanowi wystarczający dowód w celu 

uzasadnienia obliczania wartości 

normalnej zgodnie z metodyką, o której 

mowa w lit. a). W żadnym wypadku nie 

można nakładać na przemysł unijny 

dodatkowych obciążeń. 

 Brak sprawozdania nie uniemożliwia 

Komisji wykorzystania wszelkich 

dostępnych informacji lub danych w celu 

wykazania istnienia znaczących zakłóceń 

oraz zastosowania metodyki, o której 

mowa w lit. a), w przypadku spełnienia 

odpowiednich wymogów. 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 

Artykuł 2 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„7. W przypadku przywozu z krajów, „7. W przypadku przywozu z krajów, 
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które w momencie wszczęcia dochodzenia 

nie są członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w państwie trzecim o 

gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej 

przy wywozie z takiego państwa trzeciego 

do innych państw, w tym do Unii, a w 

przypadku, gdy jest to niemożliwe, na 

podstawie innej uzasadnionej metody, w 

tym na podstawie ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej w Unii za produkt 

podobny, w stosownych przypadkach 

odpowiednio skorygowanej, tak by 

uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

które w momencie wszczęcia dochodzenia 

nie są członkami WTO i są wymienione w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2015/755, wartość normalną określa się na 

podstawie ceny lub wartości 

skonstruowanej w odpowiednim 

reprezentatywnym kraju lub ceny 

stosowanej przy wywozie z takiego 

państwa trzeciego do innych państw, w 

tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, na podstawie innej 

uzasadnionej metody, w tym na podstawie 

ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w 

Unii za produkt podobny, w stosownych 

przypadkach odpowiednio skorygowanej, 

tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. 

Odpowiednie państwo trzecie posiadające 

gospodarkę rynkową jest wybierane w 

oparciu o uzasadnioną metodę i z 

odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się państwo trzecie o 

gospodarce rynkowej, będące 
przedmiotem tego samego postępowania. 

Odpowiedni reprezentatywny kraj jest 

wybierany w oparciu o uzasadnioną 

metodę i z odpowiednim uwzględnieniem 

wiarygodnych informacji dostępnych w 

czasie wyznaczania. Uwzględnia się także 

ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, 

wykorzystuje się odpowiedni 

reprezentatywny kraj będący przedmiotem 

tego samego postępowania. 

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego 

strony informuje się o wyznaczeniu 

państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag.”; 

Niezwłocznie po wszczęciu postępowania 

jego strony informuje się o wyznaczeniu 

odpowiedniego reprezentatywnego kraju, 

pozostawiając stronom 10 dni na 

przedstawienie uwag.”; 

Or. en 
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UZASADNIENIE 

Kontekst prawny:  

 

1. Wniosek opracowano w związku z niedawnym wygaśnięciem ust. 15 lit. a) pkt (ii) 

protokołu przystąpienia do WTO. Ten ustęp protokołu przystąpienia umożliwił członkom 

WTO traktowanie Chin jako państwa nieposiadającego gospodarki rynkowej oraz, w 

konsekwencji, obliczanie ceł dumpingowych dzięki stosowaniu metodyki alternatywnej 

zamiast metodyki standardowej.  

 

W wyniku wygaśnięcia tego ustępu w dniu 12 grudnia 2016 r. Chiny zwróciły się o 

przeprowadzenie konsultacji z Unią Europejską dotyczących pewnych przepisów 

zawartych w rozporządzeniu UE odnoszących się do określania wartości normalnej dla 

krajów „nieposiadających gospodarki rynkowej” w ramach postępowań 

antydumpingowych obejmujących przywóz z Chin. 

 

Chiny twierdziły, że środki te wydają się być niezgodne z: 

 

 art. 2.1 i 2.2 Porozumienia antydumpingowego;  

   

 art. I:1 i VI:1 GATT z 1994 r.  

 

W dniu 23 stycznia 2017 r. przeprowadzono konsultacje w celu znalezienia 

satysfakcjonującego dla obydwu stron rozwiązania. Chociaż konsultacje te pomogły 

wyjaśnić pewne kwestie przez strony, nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sporu. 

 

W związku z tym w dniu 9 marca Chiny zwróciły się o utworzenie zespołu orzekającego 

na potrzeby zbadania kwestii, o której mowa w wyżej wspomnianych artykułach.  

 

Jeśli przyjmiemy i będziemy podzielać argumenty prawne, na których Komisja Europejska 

oparła nowy wniosek, musimy stwierdzić, czy tekst nowego wniosku obejmuje wszystkie 

elementy pozwalające na osiągnięcie dwóch głównych celów: 

 

a) dysponowania metodyką, która ułatwia obliczanie dumpingu i zwiększa skuteczność 

całego instrumentu; 

 

b) nietworzenia dodatkowych obciążeń dla przemysłu UE.  

 

W tym względzie powinniśmy skupić naszą uwagę i prawdopodobnie nasze poprawki na 

dwóch podstawowych kwestiach poruszonych we wniosku Komisji: znaczeniu znaczących 

zakłóceń i ich kryteriów oraz charakterze i treści sprawozdania Komisji.  

 

1. Znaczenie ZNACZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ i ich KRYTERIÓW:  

 

Wniosek Komisji wprowadza termin „znaczących zakłóceń” w celu odnoszenia się do 

okoliczności, w których ceny i koszty krajowe nie stanowiłyby uzasadnionej podstawy dla 

określania wartości normalnej.  

 

Zgodnie z nowym art. 2 ust. 6a lit. a), w którym Komisja stwierdza, że  
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„ze względu na istnienie znaczących zakłóceń [...] wartość normalną konstruuje się na 

podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub 

wartości odniesienia”,  

 

oraz zgodnie z nowym art. 2 ust. 6a lit. b), w którym Komisja stwierdza, że  

 

„istnienie znaczących zakłóceń w odniesieniu do danego produktu w rozumieniu lit. a) 

można stwierdzić między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty 

surowców, nie wynikają z działania sił rynkowych [...]”, 

 

kluczowe znaczenie ma zrozumienie, czy koncepcja i definicja „znaczących zakłóceń” są 

wystarczająco jasne i solidne pod względem prawnym, aby uzasadnić stosowanie 

alternatywnej metodyki, lub czy należy je określić w lepszy sposób.  

 

Jeśli konieczne jest rozważenie istnienia „znaczących zakłóceń” jako warunku dla 

zastosowania nowej metodyki, istnienie to musi być odpowiednio określone w celu 

dysponowania jednoznaczną metodą późniejszego stosowania nowej metodyki.  

 

Podczas prezentacji technicznej w dniu 28 marca 2017 r. Komisja wyjaśniła, że zakłócenia 

mogą dotyczyć czynników produkcji takich jak surowce, koszty pracy, koszty energii i inne. 

 

Istnienie anomalii w procesie określania tych kosztów produkcji doprowadzi do 

stwierdzenia przez Komisję, że występują znaczące zakłócenia, i do obliczenia dumpingu 

na podstawie wartości normalnej, która musi być skonstruowana z wykorzystaniem 

niezniekształconych kosztów w odpowiednim reprezentatywnym kraju lub 

międzynarodowych wartości odniesienia.  

 

Chociaż wartość tych kosztów jest określana w odpowiednim państwie trzecim, Komisja 

sprawdzi strukturę całego kosztu produkcji w kraju, w którym istnieją znaczące zakłócenia, 

w celu dokonania odpowiedniej oceny kombinacji różnych elementów takich kosztów.  

 

Ostatecznie powinno być jasne, że nie rekonstruujemy systemu na podstawie operacji 

dostosowania kosztów, ale na podstawie skutecznego określania takich kosztów, które nie 

są zniekształcone. Wszystkie komponenty kosztów produkcji są rekonstruowane w taki 

sposób, chyba że zainteresowane strony – a w szczególności eksporterzy – mogą wykazać, 

że taki komponent w danym sektorze nie jest zniekształcony. 

 

Istotne jest, by podkreślić, że Parlament Europejski powinien faktycznie zmienić wniosek 

w taki sposób, aby wzmocnić znaczenie znaczących zakłóceń w celu wyjaśnienia go w 

większym stopniu. 

 

Postępowanie obejmujące takie podejście mogłoby stanowić rozsądne rozwiązanie 

alternatywne dla obecnego systemu.  

 

W ten sposób pomocne mogłoby być przeprowadzenie analizy porównawczej z 

amerykańskim rozporządzeniem antydumpingowym, które jest oparte na „ustawie celnej z 

1930 r.” zawierającej wyraźne odniesienie do sześciu kryteriów stosowanych przez organ 

administracyjny w celu stwierdzenia, czy państwo trzecie może zostać uznane za 
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posiadające gospodarkę rynkową.  

 

Porównanie między dwoma systemami jest także konieczne w celu wyjaśnienia, dlaczego 

rozporządzenie 2016/1036 doprowadziło UE do sytuacji braku pewności prawa po 

wygaśnięciu sekcji 15 lit. a) pkt (ii) protokołu przystąpienia Chin do WTO.  

 

 

2. Sprawozdanie:  

 

Wniosek przewiduje, że „w stosownych przypadkach służby Komisji mogą wydać 

sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą kryteriów wymienionych w lit. b), 

panującą w danym kraju lub sektorze”.  

 

Przepis ten należy uznać za zbyt ogólny, aby odpowiednio zrozumieć sposób działania 

nowego mechanizmu.  

 

Ponadto użycie słowa MOGĄ rodzi kilka obaw, jeśli mamy uznawać sprawozdanie za 

zasadniczy punkt wniosku, a mianowicie za dowód, który przemysł UE może włączyć do 

akt dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora.  

 

Oprócz tego wniosek nie zawiera żadnych informacji na temat harmonogramu jego 

przyjęcia oraz częstotliwości aktualizacji sprawozdania w celu odzwierciedlenia 

potencjalnych zmian (pozytywnych lub negatywnych) w danym sektorze lub kraju.  

 

 

Należy wyraźnie określić rolę Parlamentu Europejskiego w całej procedurze oraz 

konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w UE podczas 

przygotowywania sprawozdania. 

 

Wniosek: należy rozważyć, czy Parlament Europejski powinien wzmocnić tę kwestię w 

celu zapewnienia większej jasności w odniesieniu do sprawozdania, w szczególności czasu 

jego przyjęcia i aktualizacji oraz jego struktury i zawartych w nim informacji 

szczegółowych. 

 

 

Inne kwestie 

 

Uważamy, że pozostałe elementy wniosku Komisji, od art. 1 pkt 2 – kraje, które nie są 

członkami WTO – do art. 1 pkt 5, a także art. 2, 3 i 4, są wystarczająco jasne. 

 

Odpowiadają one na obawy i interesy przemysłu UE w przypadkach przeglądu i 

dodatkowego dochodzenia w odniesieniu do subsydiów i w związku z tym nie ma potrzeby 

wprowadzania istotnych zmian w tych częściach tekstu. 

 


