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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (UE) 2016/1036 relativo à defesa contra as importações objeto de dumping 

dos países não membros da União Europeia e o Regulamento (UE) 2016/1037 relativo à 

defesa contra as importações que são objeto de subvenções de países não membros da 

União Europeia 

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0721), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0456/2016), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 26 de janeiro 

de 20171,  

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A8-0000/2007), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

                                                 
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
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Texto da Comissão Alteração 

3. À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas, 

não resultem de forças de mercado livre, já 

que são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se pode atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; 

presença do Estado em empresas, o que 

permite ao Estado interferir em matéria de 

preços ou custos; políticas públicas ou 

medidas que discriminem em favor dos 

fornecedores do mercado interno ou que de 

outra forma influenciem as forças de 

mercado livre; e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública; É ainda 

adequado prever que os serviços da 

Comissão possam emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num 

determinado país ou num determinado 

setor; que esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta possam 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor; e 

que as partes interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar 

observações sobre o relatório e os 

elementos de prova em que este se 

fundamenta, em todos inquéritos em que 

esse relatório ou esses elementos de prova 

sejam utilizados. 

3. À luz da experiência adquirida em 

processos anteriores, é adequado clarificar 

as circunstâncias em que se considera 

existirem distorções importantes que 

afetam de forma considerável as forças de 

mercado livre. Em especial, é adequado 

clarificar que se pode considerar que esta 

situação existe, nomeadamente, sempre 

que os preços ou custos comunicados, 

incluindo os custos das matérias-primas e 

de outros fatores de produção, não 

resultem de forças de mercado livre, já que 

são afetados pela intervenção estatal. É 

também adequado esclarecer que, ao 

ponderar a eventual existência de uma tal 

situação, se deve atender, nomeadamente, 

ao impacto potencial dos seguintes fatores: 

o mercado em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; a 

falta de um direito das sociedades que 

funcione com transparência e eficácia e 

um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; os salários não sejam o 

resultado de livre negociação entre os 

trabalhadores e a entidade patronal; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com efeitos discriminatórios no que 

respeita às empresas comuns (“joint 

ventures”) e a outros investimentos 

estrangeiros e acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública e qualquer 

outra circunstância que a Comissão 
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considere adequada para avaliar a 

existência de distorções significativas.  

 A existência de distorções significativas 

na economia no seu conjunto ou em 

algum dos setores da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 

UE sem distorções, para cada fator de 

produção na construção do valor normal. 

 No entanto, se o produtor-exportador de 

um país que não preencha estas condições 

demonstrar inequivocamente que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

não apresentam distorções, esses custos 

devem ser utilizados na construção do 

respetivo valor normal.  

 É ainda adequado prever que os serviços 

da Comissão emitam um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita a estes critérios, num 

determinado país ou setor; para os países 

em que se registou um número 

substancial de processos anti-dumping, o 

relatório deve ser concluído e adotado 

antes da entrada em vigor do presente 

regulamento. A indústria da União deve 

ser consultada durante o processo de 

elaboração do relatório. Esse relatório e 

os elementos de prova em que se 

fundamenta possam ser inseridos no 

dossiê de qualquer inquérito relativo a 

esse país ou setor; e que as partes 

interessadas tenham amplas 

oportunidades para apresentar 

observações ao relatório e aos elementos 

de prova em que este se fundamenta em 

todos inquéritos em que esse relatório ou 

esses elementos de prova sejam utilizados. 

Em conformidade com o seu papel, o 

Parlamento Europeu deve acompanhar o 

processo de elaboração do relatório. A 

pedido do Parlamento Europeu, ou em 

caso de alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. Em qualquer caso, 

a Comissão deve levar a cabo uma revisão 
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do relatório de dois em dois anos. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos podem ser ajustados 

ou estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais. À luz 

da experiência adquirida em processos 

anteriores, é também adequado clarificar 

que, para efeitos de aplicação das 

disposições introduzidas pelo presente 

regulamento, deverão ser devidamente 

tidos em conta todos os elementos de prova 

pertinentes, incluindo relatórios de 

avaliação pertinentes sobre as 

circunstâncias prevalecentes no mercado 

interno dos produtores-exportadores e os 

elementos de prova em que estes se 

fundamentam, que foram inseridos no 

dossiê, e sobre os quais as partes 

interessadas tiveram oportunidade de 

apresentar observações. 

4. Convém ainda recordar que, 

normalmente, os custos deveriam ser 

calculados com base nos registos mantidos 

pelo exportador ou produtor objeto de 

inquérito. Contudo, sempre que existirem 

distorções importantes no país de 

exportação, tendo como consequência o 

facto de os custos refletidos nos registos da 

parte em causa serem artificialmente 

baixos, esses custos devem ser ajustados ou 

estabelecidos a partir de qualquer base 

razoável, incluindo informações de outros 

mercados representativos ou preços ou 

valores de referência internacionais, ou de 

mercados da União. À luz da experiência 

adquirida em processos anteriores, é 

também adequado clarificar que, para 

efeitos de aplicação das disposições 

introduzidas pelo presente regulamento, 

deverão ser devidamente tidos em conta 

todos os elementos de prova pertinentes, 

incluindo relatórios de avaliação 

pertinentes sobre as circunstâncias 

prevalecentes no mercado interno dos 

produtores-exportadores e os elementos de 

prova em que estes se fundamentam, que 

foram inseridos no dossiê, e sobre os quais 

as partes interessadas tiveram oportunidade 

de apresentar observações. 

Or. en 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No caso de se determinar, ao 

aplicar a presente disposição ou qualquer 

outra disposição pertinente do presente 

regulamento, que não é adequado utilizar 

os preços e os custos no mercado interno 

do país de exportação, devido à existência 

de distorções importantes, o valor normal 

deve ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda, 

refletindo preços ou valores de referência 

sem distorções. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, com um nível de 

desenvolvimento económico similar ao do 

país de exportação, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

a) No caso de se determinar que não é 

adequado utilizar os preços e os custos no 

mercado interno do país de exportação, 

devido à existência de distorções 

importantes na economia no seu conjunto 

ou em algum dos seus setores, o valor 

normal deve ser calculado com base nos 

custos de produção e nos encargos de 

venda, refletindo preços ou valores de 

referência sem distorções. As fontes que 

podem ser utilizadas para o efeito incluem 

preços, custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções ou os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, inclusive os de um 

Estado-Membro, desde que os dados 

pertinentes sobre custos estejam facilmente 

disponíveis. O valor normal calculado deve 

incluir um montante razoável para ter em 

conta os encargos de venda, despesas 

administrativas e outros encargos gerais, e 

os lucros; 

Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

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

produto em causa na aceção da alínea a), 

designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas, não resultem de 

forças de mercado livre, já que são 

afetados pela intervenção estatal. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, pode atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores: o mercado em questão é 

servido, de forma significativa, por 

empresas que são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; presença do Estado 

em empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; e 

acesso ao financiamento concedido por 

entidades que executam os objetivos da 

política pública; 

distorções importantes na aceção da alínea 

a), designadamente, quando os preços ou 

custos comunicados, incluindo os custos 

das matérias-primas e de outros fatores de 

produção, não resultem de forças de 

mercado livre, já que são afetados pela 

intervenção estatal. Ao ponderar a eventual 

existência de distorções importantes, deve 

atender-se nomeadamente ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: o mercado 

em questão é servido, de forma 

significativa, por empresas que são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política, 

sacrificando, em termos de facto ou de 

direito, um governo adequado das 

sociedades; presença do Estado em 

empresas, o que permite ao Estado 

interferir em matéria de preços ou custos; 

políticas públicas ou medidas que 

discriminem em favor dos fornecedores do 

mercado interno ou que de outra forma 

influenciem as forças de mercado livre; a 

falta de um direito das sociedades que 

funcione de forma transparente e eficaz e 

um regime de insolvência que impeça o 

exercício da legislação em matéria de 

propriedade; os salários não sejam o 

resultado de livre negociação entre os 

trabalhadores e a entidade patronal; 

ausência de um conjunto transparente de 

leis com efeitos discriminatórios no que 

respeita às empresas comuns (“joint 

ventures”) e a outros investimentos 

estrangeiros; acesso ao financiamento 

concedido por entidades que executam os 

objetivos da política pública e qualquer 

outra circunstância que a Comissão 

considere adequada para avaliar a 

existência de distorções significativas. 

 A existência de distorções significativas 

na economia no seu conjunto ou em 

algum dos setores da economia do país de 

exportação deve conduzir 

automaticamente à utilização de preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais, de países terceiros ou da 
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UE sem distorções, para cada fator de 

produção na construção do valor normal. 

 No entanto, se o produtor-exportador de 

um país que não preencha estas condições 

demonstrar inequivocamente que os 

custos de um ou mais fatores de produção 

não apresentam distorções, esses custos 

devem ser utilizados na construção do 

respetivo valor normal. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Sempre que adequado, os serviços da 

Comissão podem emitir um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; 

c) Os serviços da Comissão devem emitir 

um relatório pormenorizado, descrevendo a 

situação específica no que respeita aos 

critérios listados na alínea b), num 

determinado país ou num determinado 

setor. Para os países em que se registou 

um número substancial de processos 

anti-dumping, o relatório deve ser 

concluído e adotado antes da entrada em 

vigor do presente regulamento. A 

indústria da União deve ser consultada 

durante o processo de elaboração do 

relatório. Esse relatório e os elementos de 

prova em que este se fundamenta podem 

ser inseridos no dossiê de qualquer 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas devem dispor de amplas 

oportunidades para complementar, 

apresentar observações ou basear-se no 

relatório e nos elementos de prova em que 

este se fundamenta, em cada inquérito em 

que esse relatório ou esses elementos de 

prova sejam utilizados. As determinações 

terão em conta todos os elementos de prova 

pertinentes no dossiê; Em conformidade 

com o seu papel, o Parlamento Europeu 
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deve acompanhar o processo de 

elaboração do relatório. A pedido do 

Parlamento Europeu, ou em caso de 

alteração das circunstâncias num 

determinado país ou setor, a Comissão 

atualizará o relatório. Em qualquer caso, 

a Comissão deve levar a cabo uma revisão 

do relatório de dois em dois anos. 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

d) A indústria da União pode basear-se no 

relatório referido na alínea c) para calcular 

o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o artigo 

5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; 

d) A indústria da União pode basear-se no 

relatório referido na alínea c) para calcular 

o valor normal, ao apresentar uma 

denúncia em conformidade com o artigo 

5.º ou um pedido de reexame em 

conformidade com o artigo 11.º; Sempre 

que as conclusões do relatório revelem a 

existência de distorções significativas, o 

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

deve constituir um elemento de prova 

suficiente para justificar o cálculo do 

valor normal, em conformidade com a 

metodologia referida na alínea a). Em 

qualquer caso, não devem ser requeridos 

encargos adicionais à indústria da União. 

 A ausência de relatório não deve impedir 

a Comissão de utilizar todas as 

informações ou dados disponíveis para 

determinar a existência de distorções 

significativas e utilizar a metodologia 

referida na alínea a), se os requisitos 

pertinentes forem cumpridos. 

Or. en 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

«7. No caso de importações 

provenientes de países que, à data de 

início, não forem membros da OMC e 

constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/755, o valor 

normal é determinado com base no preço 

ou no valor calculado num país terceiro 

com economia de mercado ou no preço 

desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

«7. «No caso de importações 

provenientes de países que, à data de 

início, não forem membros da OMC e 

constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/755, o valor 

normal é determinado com base no preço 

ou no valor calculado num país 

representativo adequado, ou no preço 

desse país terceiro para outros países, 

incluindo a União, ou, sempre que tal não 

seja possível, a partir de qualquer outra 

base razoável, incluindo o preço 

efetivamente pago ou a pagar na União 

pelo produto similar, devidamente 

ajustado, se necessário, a fim de incluir 

uma margem de lucro razoável. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

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

consideração quaisquer informações fiáveis 

disponíveis aquando da seleção. Os prazos 

são igualmente tomados em consideração; 

sempre que adequado, recorre-se a um país 

terceiro com economia de mercado sujeito 

ao mesmo inquérito. 

É escolhido, em termos razoáveis, um país 

representativo adequado, tomando-se 

devidamente em consideração quaisquer 

informações fiáveis disponíveis aquando 

da seleção. Os prazos são igualmente 

tomados em consideração; sempre que 

adequado, recorre-se a um país 

representativo adequado com economia de 

mercado sujeito ao mesmo inquérito. 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país terceiro 

com economia de mercado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações.» 

As partes no inquérito são informadas, logo 

após o início do inquérito, do país 

representativo adequado que se prevê 

utilizar, sendo-lhes concedido um prazo de 

10 dias para apresentarem as suas 

observações.» 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O contexto jurídico:  

 

1. A proposta foi desencadeada pela recente caducidade do n.°15 (a) (ii) do Protocolo de 

Adesão à OMC. Este número do protocolo de adesão permitiu aos membros da OMC 

tratar a China como um país sem economia de mercado e, por conseguinte, calcular os 

direitos de dumping, aplicando uma metodologia alternativa, em vez da metodologia 

normalizada.  

 

Em consequência da caducidade do presente número, em 12 de dezembro de 2016, a 

China solicitou a realização de consultas com a União Europeia sobre certas disposições 

da legislação da UE relativas à determinação do valor normal para os «países sem 

economia de mercado» nos processos anti-dumping envolvendo importações provenientes 

da China. 

 

A China alegou que as medidas se afiguram inconsistentes com: 

 

 Os artigos 2.1 e 2.2 do acordo anti-dumping;  

   

 Os artigos I:1 e VI:1 do GATT de 1994.  

 

Em 23 de janeiro de 2017, foram realizadas consultas com vista a chegar a uma solução 

mutuamente satisfatória. Embora essas consultas tenham contribuído para clarificar 

algumas questões junto das partes, não lograram sanar o litígio. 

 

Por isso, em 9 de março, a China solicitou a constituição de um painel para examinar o 

assunto a que se referem os artigos acima referidos.  

 

Se aceitarmos e partilharmos os argumentos jurídicos em que a Comissão Europeia 

fundou a nova proposta, é forçoso examinar onde é que o texto da nova proposta inclui 

todos os elementos que permitem de forma clara alcançar os dois principais objetivos: 

 

a) ter uma metodologia que torne menos difícil calcular o dumping a determinar e mais 

eficaz todo o instrumento; 

 

b) não criar encargos adicionais à indústria da UE.  

 

A este respeito, devemos concentrar a nossa atenção, e muito provavelmente as nossas 

alterações, nas duas questões principais da proposta da Comissão: o significado de 

distorções significativas e respetivos critérios, bem como a natureza e o conteúdo do 

relatório da Comissão.  

 

1. O significado de DISTROÇÕES SIGNIFICATIVAS e respetivos CRITÉRIOS:  

 

A proposta da Comissão introduz a expressão «distorções significativas» para se referir 

àquelas circunstâncias em que os preços e os custos internos não fornecem uma base 

razoável para determinar o valor normal.  
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Nos termos do novo n.º 6-A, alínea a), do artigo 2.º, quando a Comissão declara que  

 

«devido à existência de distorções significativas, o valor normal deve ser determinado 

com base nos custos de produção e encargos de venda, refletindo preços ou valores de 

referência sem distorções»,  

 

e, nos termos do novo n.º 6-A, alínea b), do artigo 2.º, que estabelece que  

 

«Pode considerar-se que existem distorções significativas relativamente ao produto em 

causa na aceção da alínea a), designadamente, quando os preços ou custos comunicados, 

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

 

é essencial compreender se o conceito e a definição de «distorções significativas» são 

suficientemente claros e têm solidez jurídica para justificar a utilização da metodologia 

alternativa, ou se devem antes ser mais bem determinados.  

 

Se tivermos de considerar a existência de «distorções significativas» como a condição 

para aplicar o novo método, esta existência tem de ser devidamente especificada, a fim de 

se dispor de um método unívoco para aplicar consequentemente a nova metodologia.  

 

Durante a sessão de informação técnica, realizada em 28 de março de 2017, a Comissão 

esclareceu que as distorções podem dizer respeito a fatores de produção como as 

matérias-primas, os custos de mão de obra, os custos da energia e outros. 

 

A existência de anomalias na determinação destes custos de produção levarão a Comissão 

a concluir que existem distorções significativas e a determinar o cálculo do dumping com 

base no valor normal, a calcular utilizando custos sem distorções num país representativo 

adequado ou em valores de referência internacionais.  

 

Embora o valor destes custos seja determinado no país terceiro adequado, a Comissão 

verificará a estrutura de todo o custo de produção no país em que existem distorções 

significativas, a fim de avaliar devidamente a combinação dos diferentes elementos desses 

custos.  

 

No fim de contas, deve ficar claro que não estamos a reconstruir o sistema com base num 

ajustamento dos custos de exploração, mas na determinação efetiva desses custos, quando 

os mesmos não apresentam distorções. Todos os componentes dos custos de produção são 

reconstruídos desse modo, a menos que as partes interessadas, e em especial os 

exportadores, possam demonstrar que um componente num setor específico não tem 

distorções. 

 

Importa sublinhar que, na realidade, o Parlamento Europeu deve alterar a proposta, de 

modo a dispor de poderes na aceção de distorções significativas, a fim de tornar mais 

claro o significado de “distorções significativas”. 

 

Avançar com esta abordagem pode representar uma solução alternativa razoável ao 

sistema atual.  
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Desta forma, poderá ser útil fazer uma análise comparativa com o regulamento 

anti-dumping dos Estados Unidos, o qual se baseia no «Tarif Act de 1930», e que inclui 

uma referência explícita aos seis critérios utilizados pela autoridade administrativa para 

determinar se um país estrangeiro pode ser considerado como funcionando como uma 

economia de mercado.  

 

A comparação entre os dois sistemas também é necessária para clarificar a razão pela qual 

o Regulamento n.º 1036/2016 levou a UE a incerteza jurídica após a caducidade da parte 

15 a (ii) do Protocolo de Adesão da China à OMC.  

 

 

2. O relatório:  

 

A proposta prevê que os serviços da Comissão possam, se for caso disso, emitir um 

relatório descrevendo os critérios enumerados na alínea b) num determinado país ou setor.  

 

A disposição em causa tem de ser considerada demasiado geral para se compreender 

devidamente o modo de funcionamento do novo mecanismo.  

 

Além disso, a utilização do termo “possam” suscita várias apreensões, se tivermos de 

considerar o relatório como o núcleo da proposta, nomeadamente, os elementos 

probatórios suscetíveis de serem colocados pela indústria da UE em qualquer processo de 

inquérito relativo a esse país ou setor.  

 

Além disso, a proposta não inclui quaisquer informações sobre o calendário da sua adoção 

nem sobre a periodicidade para atualizar este relatório, a fim de refletir potenciais 

desenvolvimentos (positivos ou negativos) em países ou setores específicos.  

 

 

Deve ser clarificado o papel do Parlamento Europeu em todo o processo, bem como a 

consulta das partes interessadas da UE na elaboração do relatório. 

 

Conclusão: Ponderar se o Parlamento Europeu deve reforçar este ponto a fim de clarificar 

mais o relatório, em especial, o momento da sua adoção, da sua atualização, bem como a 

sua estrutura e pormenores. 

 

 

Outros assuntos 

 

Consideramos que os outros elementos das propostas da Comissão, desde o artigo 1.º, n.º 

2 - países não membros da OMC - até ao artigo 1.º, n.º 5, bem como os artigos 2.º, 3.° e 

4.°, são suficientemente claros. 

 

Correspondem às preocupações e aos interesses da indústria da UE em caso de análise e 

investigação adicional para subvenções, pelo que não é necessário alterar 

substancialmente estas partes do texto. 

 


