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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi 

Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z 

krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0721), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0456/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 

20171,  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 

priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na základe skúseností získaných v 

predchádzajúcich konaniach je vhodné 

objasniť, za akých okolností možno uznať 

existenciu výrazných deformácií, ktoré v 

značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného 

3. Na základe skúseností získaných v 

predchádzajúcich konaniach je vhodné 

objasniť, za akých okolností možno uznať 

existenciu výrazných deformácií, ktoré v 

značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že 

existenciu takejto situácie možno uznať 

okrem iného vtedy, keď vykazované ceny 

alebo náklady vrátane nákladov na 

suroviny nie sú výsledkom voľného 

pôsobenia trhových síl, pretože sú 

ovplyvnené zasahovaním vlády. Ďalej je 

vhodné objasniť, že pri zvažovaní 

existencie takejto situácie možno prihliadať 

okrem iného na potenciálne dôsledky 

týchto faktorov: príslušný trh je do značnej 

miery zásobovaný podnikmi, ktoré 

vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú 

dozor alebo ktoré usmerňujú orgány 

vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo 

firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do 

cien alebo nákladov; diskriminačné verejné 

politiky alebo opatrenia v prospech 

domácich dodávateľov alebo iné 

ovplyvňovanie síl voľného trhu; a prístup k 

finančným prostriedkom poskytovaným 

inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej 

politiky. Ďalej je vhodné stanoviť, že 

útvary Komisie môžu vydať správu s 

opisom osobitnej situácie v určitej krajine 

alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o tieto 

kritériá; že táto správa a dôkazy, na 

ktorých je založená, môžu byť zaradené do 

spisu prípadného prešetrovania týkajúceho 

sa danej krajiny alebo odvetvia; a 

zainteresované strany by pri každom 

prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo 

dôkazy použijú, mali mať dostatočnú 

príležitosť pripomienkovať správu a 

dôkazy, na ktorých je založená. 

trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že 

existenciu takejto situácie možno uznať 

okrem iného vtedy, keď vykazované ceny 

alebo náklady vrátane nákladov na 

suroviny a iné výrobné faktory nie sú 

výsledkom voľného pôsobenia trhových 

síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním 

vlády. Ďalej je vhodné objasniť, že pri 

zvažovaní existencie takejto situácie by sa 

malo prihliadať okrem iného na 

potenciálne dôsledky týchto faktorov: 

príslušný trh je do značnej miery 

zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, 

ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor 

alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej 

krajiny fakticky a právne na úkor náležitej 

správy a riadenia spoločnosti; prítomnosť 

štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje 

zasahovať do cien alebo nákladov; 

diskriminačné verejné politiky alebo 

opatrenia v prospech domácich 

dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl 

voľného trhu; chýbajúce transparentne 

a účinne fungujúce právo obchodných 

spoločností a konkurzný systém, ktorý 

bráni výkonu majetkových práv; mzdové 

sadzby nie sú výsledkom slobodného 

vyjednávania medzi pracovnou silou 

a vedením; absencia transparentného 

súboru zákonov má diskriminačný vplyv, 

pokiaľ ide o spoločné podniky a iné 

zahraničné investície a prístup 

k finančným prostriedkom poskytovaným 

inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej 

politiky, a všetky ďalšie okolnosti, ktoré 

Komisia považuje za vhodné na 

vyhodnotenie existencie výrazných 

deformácií.  

 Existencia výrazných deformácií v celej 

ekonomike vyvážajúcej krajiny alebo 

v niektorom jej odvetví by mala 

automaticky viesť k tomu, že sa pri 

vytváraní normálnej hodnoty použijú 

nedeformované ceny, náklady alebo 

referenčné hodnoty uplatňované na 

medzinárodnej úrovni, na úrovni tretej 

krajiny alebo EÚ pre každý výrobný 

faktor. 
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 Avšak v prípade, že vyvážajúci výrobca 

z krajiny, ktorá nespĺňa tieto podmienky, 

jednoznačne preukáže, že jeho náklady na 

jeden alebo viac jednotlivých výrobných 

faktorov nie sú deformované, mali by sa 

tieto náklady použiť pri vytváraní 

normálnej hodnoty.  

 Ďalej je vhodné stanoviť, že útvary 

Komisie vydajú správu s opisom osobitnej 

situácie v určitej krajine alebo v určitom 

odvetví, pokiaľ ide o tieto kritériá; pričom 

pri krajinách, v súvislosti s ktorými bolo 

zaznamenané značné množstvo 

antidumpingových prípadov, by sa táto 

správa mala dokončiť a prijať ešte pred 

nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia. V rámci vypracúvania správy 

by sa mali uskutočniť konzultácie 

s výrobným odvetvím Únie. Táto správa a 

dôkazy, na ktorých je založená, môžu byť 

zaradené do spisu prípadného 

prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny 

alebo odvetvia a zainteresované strany by 

pri každom prešetrovaní, v ktorom sa 

správa alebo dôkazy použijú, mali mať 

dostatočnú príležitosť pripomienkovať 

správu a dôkazy, na ktorých je založená. 

Európsky parlament v súlade so svojou 

úlohou monitoruje proces vypracúvania 

správy. Na žiadosť Európskeho 

parlamentu alebo v prípade zmeny 

okolností v konkrétnej krajine alebo 

odvetví Komisia správu aktualizuje. 

Európska komisia by mala v každom 

prípade vykonať preskúmanie správy raz 

za dva roky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady 

by sa spravidla mali vypočítať na základe 

záznamov vedených prešetrovaným 

vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo 

vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným 

deformáciám, v dôsledku ktorých sú 

náklady uvedené v záznamoch príslušnej 

strany umelo nízke, takéto náklady sa 

môžu upraviť alebo určiť na ľubovoľnom 

primeranom základe vrátane informácií z 

iných reprezentatívnych trhov alebo 

medzinárodných cien či referenčných 

hodnôt.  Na základe skúseností získaných v 

predchádzajúcich konaniach je vhodné 

bližšie vysvetliť, že na účely uplatnenia 

ustanovení zavedených týmto nariadením 

by sa mali náležite zohľadniť všetky 

relevantné dôkazy vrátane relevantných 

hodnotiacich správ týkajúcich sa okolností 

prevládajúcich na domácom trhu 

vyvážajúcich výrobcov a dôkazov, na 

ktorých sú založené, pokiaľ tieto dôkazy a 

správy boli zaradené do spisu a 

zainteresované strany mali príležitosť 

vyjadriť k nim svoje pripomienky. 

4. Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady 

by sa spravidla mali vypočítať na základe 

záznamov vedených prešetrovaným 

vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo 

vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným 

deformáciám, v dôsledku ktorých sú 

náklady uvedené v záznamoch príslušnej 

strany umelo nízke, takéto náklady by sa 

mali  upraviť alebo určiť na ľubovoľnom 

primeranom základe vrátane informácií z 

iných reprezentatívnych trhov alebo 

medzinárodných cien či referenčných 

hodnôt alebo z trhov v Únii. Na základe 

skúseností získaných v predchádzajúcich 

konaniach je vhodné bližšie vysvetliť, že 

na účely uplatnenia ustanovení zavedených 

týmto nariadením by sa mali náležite 

zohľadniť všetky relevantné dôkazy 

vrátane relevantných hodnotiacich správ 

týkajúcich sa okolností prevládajúcich na 

domácom trhu vyvážajúcich výrobcov a 

dôkazov, na ktorých sú založené, pokiaľ 

tieto dôkazy a správy boli zaradené do 

spisu a zainteresované strany mali 

príležitosť vyjadriť k nim svoje 

pripomienky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036 

Článok 2 – odsek 6 a – písmeno a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6a. a) Ak sa pri uplatňovaní tohto 

alebo akéhokoľvek iného relevantného 

ustanovenia tohto nariadenia zistí, že 

vzhľadom na existenciu výrazných 

deformácií nie je vhodné použiť domáce 

ceny a náklady vo vyvážajúcej krajine, 

6a. a) Ak sa zistí, že vzhľadom na 

existenciu výrazných deformácií nie je 

vhodné použiť domáce ceny a náklady vo 

vyvážajúcej krajine, keďže dochádza k 

výraznému skresleniu v celej ekonomike 

alebo v niektorých jej odvetviach, 
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normálna hodnota sa vytvorí na základe 

výrobných nákladov a nákladov na predaj 

odrážajúcich nedeformované ceny alebo 

referenčné hodnoty. Na tento účel možno 

ako zdroje použiť napríklad 

nedeformované medzinárodné ceny, 

náklady alebo referenčné hodnoty, alebo 

zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj 

v primeranej reprezentatívnej krajine s 

podobnou úrovňou hospodárskeho 

rozvoja, akú má vyvážajúca krajina, za 

predpokladu, že príslušné údaje o 

nákladoch sú ľahko dostupné. Vytvorená 

normálna hodnota musí zahŕňať primeranú 

sumu na administratívne, predajné a 

všeobecné náklady a zisk. 

normálna hodnota sa vytvorí na základe 

výrobných nákladov a nákladov na predaj 

odrážajúcich nedeformované ceny alebo 

referenčné hodnoty. Na tento účel možno 

ako zdroje použiť napríklad 

nedeformované medzinárodné ceny, 

náklady alebo referenčné hodnoty, alebo 

zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj 

v primeranej reprezentatívnej krajine 

vrátane členského štátu, za predpokladu, 

že príslušné údaje o nákladoch sú ľahko 

dostupné. Vytvorená normálna hodnota 

musí zahŕňať primeranú sumu na 

administratívne, predajné a všeobecné 

náklady a zisk. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036 

Článok 2 – odsek 6 a – písmeno b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Existencia výrazných deformácií pre 

dotknutý výrobok v zmysle písmena a) sa 

môže uznať okrem iných prípadov vtedy, 

keď vykazované ceny alebo náklady 

vrátane nákladov na suroviny nie sú 

výsledkom voľného pôsobenia trhových 

síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním 

vlády. Pri zvažovaní existencie výrazných 

deformácií možno prihliadať okrem iného 

na potenciálne dôsledky týchto faktorov: 

príslušný trh je do značnej miery 

zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, 

ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor 

alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej 

krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá 

mu umožňuje zasahovať do cien alebo 

nákladov; diskriminačné verejné politiky 

alebo opatrenia v prospech domácich 

dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl 

b) Existencia výrazných deformácií v 

zmysle písmena a) sa môže uznať okrem 

iných prípadov vtedy, keď vykazované 

ceny alebo náklady vrátane nákladov na 

suroviny a iné výrobné faktory nie sú 

výsledkom voľného pôsobenia trhových 

síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním 

vlády. Pri zvažovaní existencie výrazných 

deformácií sa prihliada okrem iného na 

potenciálne dôsledky týchto faktorov: 

príslušný trh je do značnej miery 

zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, 

ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor 

alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej 

krajiny fakticky a právne na úkor náležitej 

správy a riadenia spoločnosti; prítomnosť 

štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje 

zasahovať do cien alebo nákladov; 

diskriminačné verejné politiky alebo 
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voľného trhu; a prístup k finančným 

prostriedkom poskytovaným inštitúciami, 

ktoré plnia ciele verejnej politiky. 

opatrenia v prospech domácich 

dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl 

voľného trhu; chýbajúce transparentne 

a účinne fungujúce právo obchodných 

spoločností a konkurzný systém, ktorý 

bráni výkonu majetkových práv; mzdové 

sadzby nie sú výsledkom slobodného 

vyjednávania medzi pracovnou silou 

a vedením; absencia transparentného 

súboru zákonov má diskriminačný vplyv, 

pokiaľ ide o spoločné podniky a iné 

zahraničné investície; prístup k finančným 

prostriedkom poskytovaným inštitúciami, 

ktoré plnia ciele verejnej politiky, a všetky 

ďalšie okolnosti, ktoré Komisia považuje 

za vhodné na vyhodnotenie prítomnosti 

výrazných deformácií. 

 Existencia výrazných deformácií v celej 

ekonomike vyvážajúcej krajiny alebo 

v niektorom jej odvetví musí automaticky 

viesť k tomu, že sa použijú 

nedeformované ceny, náklady alebo 

referenčné hodnoty uplatňované na 

medzinárodnej úrovni, na úrovni tretej 

krajiny alebo EÚ pre každý výrobný 

faktor pri vytváraní normálnej hodnoty. 

 V prípade, že vyvážajúci výrobca z krajiny, 

ktorá nespĺňa tieto podmienky, 

jednoznačne preukáže, že jeho náklady na 

jeden alebo viac jednotlivých výrobných 

faktorov nie sú deformované, tieto 

náklady sa použijú pri vytváraní 

normálnej hodnoty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036 

Článok 2 – odsek 6 a – písmeno c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu  c) Útvary Komisie vydajú každé dva roky 
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vydať správu s opisom osobitnej situácie v 

určitej krajine alebo v určitom odvetví, 

pokiaľ ide o kritériá uvedené v písmene b). 

Táto správa a dôkazy, na ktorých je 

založená, môžu byť zaradené do spisu 

prípadného prešetrovania týkajúceho sa 

danej krajiny alebo odvetvia. Pri každom 

prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo 

dôkazy použijú, musia mať zainteresované 

strany dostatočnú príležitosť doplniť a 

pripomienkovať správu a dôkazy, na 

ktorých je založená, alebo z nich 

vychádzať. Pri prijímaní rozhodnutí sa 

zohľadňujú všetky relevantné dôkazy 

obsiahnuté v spise. 

podrobnú správu s opisom osobitnej 

situácie v určitej krajine alebo v určitom 

odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v 

písmene b). Pri krajinách, v súvislosti 

s ktorými bolo otvorené značné množstvo 

antidumpingových prípadov, sa táto 

správa dokončí a prijme ešte pred 

nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia. V rámci vypracúvania správy 

sa uskutočňujú konzultácie s výrobným 

odvetvím Únie. Táto správa a dôkazy, na 

ktorých je založená, môžu byť zaradené do 

spisu prípadného prešetrovania týkajúceho 

sa danej krajiny alebo odvetvia. Pri 

každom prešetrovaní, v ktorom sa správa 

alebo dôkazy použijú, musia mať 

zainteresované strany dostatočnú 

príležitosť doplniť a pripomienkovať 

správu a dôkazy, na ktorých je založená, 

alebo z nich vychádzať. Pri prijímaní 

rozhodnutí sa zohľadňujú všetky 

relevantné dôkazy obsiahnuté v spise. 

Európsky parlament v súlade so svojou 

úlohou monitoruje proces vypracúvania 

správy. V prípade zmeny okolností 

v konkrétnej krajine alebo odvetví 

Komisia na žiadosť Európskeho 

parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy 

správu aktualizuje. Európska komisia 

v každom prípade vykonáva preskúmanie 

správy raz za dva roky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036 

Článok 2 – odsek 6 a – písmeno d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 d) Výrobné odvetvie Únie môže správu 

uvedenú v písmene c) použiť na výpočet 

normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu 

v súlade s článkom 5 alebo žiadosti o 

 d) Výrobné odvetvie Únie môže správu 

uvedenú v písmene c) použiť na výpočet 

normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu 

v súlade s článkom 5 alebo žiadosti o 
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revízne prešetrovanie v súlade s článkom 

11. 

revízne prešetrovanie v súlade s článkom 

11. Ak zo záverov správy vyplynie 

existencia výrazných deformácií, správa 

v súlade s odsekom 6 písm. b) predstavuje 

dostatočný dôkaz na odôvodnenie výpočtu 

normálnej hodnoty podľa metodiky 

uvedenej v pododseku a). V každom 

prípade sa výrobnému odvetviu Únie 

neukladá žiadna ďalšia záťaž. 

 Neexistencia správy nebráni Komisii 

využiť akékoľvek dostupné informácie či 

údaje s cieľom preukázať existenciu 

výrazných deformácií a využiť metodiku 

uvedenú v pododseku a), ak sú splnené 

príslušné podmienky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 2 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036 

Článok 2 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. „V prípade dovozov z krajín, ktoré 

k dátumu začatia konania nie sú členmi 

WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k 

nariadeniu (EÚ) 2015/755, sa normálna 

hodnota určí na základe ceny alebo 

vytvorenej hodnoty v tretej krajine s 

trhovým hospodárstvom alebo na základe 

ceny z takejto tretej krajiny voči iným 

krajinám vrátane Únie, alebo ak toto nie je 

možné, na inom odôvodnenom základe 

vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo 

splatnej v Únii za podobný výrobok, ktorá 

sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby 

zahŕňala primerané ziskové rozpätie. 

7. „V prípade dovozov z krajín, ktoré 

k dátumu začatia konania nie sú členmi 

WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k 

nariadeniu (EÚ) 2015/755, sa normálna 

hodnota určí na základe ceny alebo 

vytvorenej hodnoty vo vhodnej 

reprezentatívnej krajine alebo na základe 

ceny z takejto tretej krajiny voči iným 

krajinám vrátane Únie, alebo ak toto nie je 

možné, na inom odôvodnenom základe 

vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo 

splatnej v Únii za podobný výrobok, ktorá 

sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby 

zahŕňala primerané ziskové rozpätie. 

Vhodná tretia krajina s trhovým 

hospodárstvom sa vyberie vhodným 

spôsobom, pričom sa vezmú do úvahy 

spoľahlivé informácie dostupné v čase 

výberu. Do úvahy sa vezmú aj lehoty; ak je 

Vhodná reprezentatívna krajina sa vyberie 

vhodným spôsobom, pričom sa vezmú do 

úvahy spoľahlivé informácie dostupné v 

čase výberu. Do úvahy sa vezmú aj lehoty; 

ak je to vhodné, použije sa vhodná 
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to vhodné, použije sa tretia krajina s 

trhovým hospodárstvom, ktorej sa týka to 

isté prešetrovanie. 

reprezentatívna krajina, ktorej sa týka to 

isté prešetrovanie. 

Strany dotknuté prešetrovaním sú 

informované krátko po začatí 

prešetrovania o predpokladanej tretej 

krajine s trhovým hospodárstvom a majú 

10 dní na vyjadrenie pripomienok.“ 

Strany dotknuté prešetrovaním sú 

informované ihneď po začatí prešetrovania 

o predpokladanej vhodnej reprezentatívnej 

krajiny a majú 10 dní na vyjadrenie 

pripomienok.“ 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Právny kontext  

 

1. Podnetom pre tento návrh bolo nedávne skončenie platnosti odseku 15 písm. a) bod ii) 

protokolu o pristúpení k WTO. Tento odsek protokolu o pristúpení umožnil členom WTO 

pristupovať k Číne ako ku krajine s netrhovým hospodárstvom a v dôsledku toho použiť na 

výpočet dumpingových ciel alternatívnu metodiku namiesto štandardnej metodiky.  

 

Po skončení platnosti tohto odseku požiadala Čína 12. decembra 2016 o konzultácie 

s Európskou úniou ohľadom určitých ustanovení nariadenia EÚ o výpočte normálnej 

hodnoty pre krajiny „s netrhovým hospodárstvom“ v rámci antidumpingových konaní 

týkajúcich sa dovozu z Číny. 

 

Čínska strana tvrdila, že opatrenia sú podľa všetkého v rozpore s: 

 

 článkami 2.1 a 2.2 antidumpingovej dohody;  

   

 článkami I:1 a VI:1 GATT 1994.  

 

23. januára 2017 sa uskutočnili konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé 

riešenie. Počas nich sa síce podarilo objasniť niektoré otázky, no spor sa nevyriešil. 

 

Čína preto 9. marca požiadala o zriadenie komisie na preskúmanie problematiky uvedených 

článkov.  

 

Ak si osvojíme právne argumenty, o ktoré sa Európska komisia opiera vo svojom novom 

návrhu, musíme sa presvedčiť, či sú v znení nového návrhu obsiahnuté všetky prvky tak, 

aby sa jednoznačne dali dosiahnuť dva hlavné ciele: 

 

a) disponovať metodikou, ktorá uľahčuje výpočet dumpingu a zefektívňuje celý nástroj; 

 

b) dodatočne nezaťažovať výrobné odvetvie EÚ.  

 

V tejto súvislosti by sme mali zamerať pozornosť a veľmi pravdepodobne naše 

pozmeňujúce návrhy na dve hlavné otázky návrhu Komisie: význam výrazných deformácií 

a kritériá na ich určenie, ako aj povaha a obsah správy Komisie.  

 

1. Význam VÝRAZNÝCH DEFORMÁCIÍ a KRITÉRIÁ na ich určenie  

 

Komisia vo svojom návrhu zavádza pojem „výrazné deformácie“ pre okolnosti, za ktorých 

by domáce ceny a náklady neposkytovali primeraný základ na určenie normálnej hodnoty.  

 

Na základe nového odseku 6a písm. a) v článku 2, v ktorom Komisia uvádza, že  

 

„vzhľadom na existenciu výrazných deformácií [...] normálna hodnota sa vytvorí na základe 

výrobných nákladov a nákladov na predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo 

referenčné hodnoty“  
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a na základe nového odseku 6a písm. b) v článku 2, v ktorom špecifikuje, že  

 

„Existencia výrazných deformácií pre dotknutý výrobok v zmysle písmena a) sa môže uznať 

okrem iných prípadov vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na 

suroviny nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl...“ 

 

je rozhodujúce pochopiť, či sú pojem a definícia „výrazných deformácií“ dostatočne jasné 

a právne presvedčivé nato, aby sa dalo odôvodniť použitie alternatívnej metodiky, alebo by 

sa mali vymedziť lepšie.  

 

Ak máme považovať existenciu „výrazných deformácií“ za podmienku použitia novej 

metodiky, táto existencia sa musí náležite špecifikovať, aby tak existoval jednoznačný 

spôsob následného uplatnenia novej metodiky.  

 

Počas technického informačného stretnutia, ktoré sa konalo 28. marca 2017, Komisia 

objasnila, že deformácie sa môžu týkať výrobných faktorov, ako sú suroviny, náklady práce, 

náklady na energie atď. 

 

Ak sa pri určovaní týchto nákladov zistia anomálie, Komisia z toho vyvodí, že existujú 

výrazné deformácie, a stanoví výpočet dumpingu na základe normálnej hodnoty, ktorú treba 

určiť podľa nedeformovaných nákladov vo vhodnej reprezentatívnej krajine alebo podľa 

medzinárodných referenčných hodnôt.  

 

Aj keď sa hodnota týchto nákladov určuje vo vhodnej tretej krajine, Komisia preverí 

štruktúru celkových výrobných nákladov v krajine, v ktorej existujú výrazné deformácie, 

aby tak riadne posúdila kombináciu rôznych prvkov týchto nákladov.  

 

Z toho by malo byť jasné, že nejde o rekonštrukciu systému na základe úpravy nákladov, 

ale o účinné určenie takýchto nákladov v prostredí, kde nedochádza k deformácii. Týmto 

spôsobom sa rekonštruujú všetky prvky výrobných nákladov, pokiaľ nenastane situácia, že 

zainteresované strany, najmä vývozcovia, vedia preukázať, že takýto prvok v konkrétnom 

odvetví nie je deformovaný. 

 

Je dôležité podčiarknuť, že Európsky parlament by mal konkrétne zmeniť návrh tak, aby 

posilnil význam výrazných deformácií, a tak ho väčšmi objasnil. 

 

Takýto prístup by mohol predstavovať rozumné riešenie, ktoré by bolo alternatívou 

k súčasnému systému.  

 

V tomto smere by bolo užitočné zrealizovať porovnávaciu analýzu v súvislosti 

s antidumpingovým nariadením USA, založeným na colnom zákone s názvom The Tarif 

Act of 1930, ktoré obsahuje výslovný odkaz na šesť kritérií používaných správnym 

orgánom na určenie toho, či zahraničnú krajinu možno považovať za trhové hospodárstvo.  

 

Porovnanie oboch systémov je potrebné aj v záujme objasnenia skutočnosti, prečo sa po 

skončení platnosti odseku 15 písm. a) bod ii) protokolu o pristúpení Číny k WTO nastolila 

v EÚ nariadením 1036/2016 právna neistota.  
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2. Správa  

 

V návrhu sa stanovuje, že „Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu vydať správu s opisom 

osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v 

písmene b)“.  

 

Príslušné ustanovenie sa musí posudzovať príliš všeobecne, aby sa dalo riadne pochopiť, 

ako by nový mechanizmus mohol fungovať.  

 

Navyše použitím slova MÔŽU vznikajú viaceré problémy, ak máme správu považovať za 

jadro návrhu, najmä pokiaľ ide o dôkazné bremeno, ktoré sa môže preniesť na výrobné 

odvetvie EÚ v súvislosti so spisom týkajúcim sa akéhokoľvek prešetrovania danej krajiny 

alebo odvetvia.  

 

Okrem toho sa v návrhu neuvádzajú žiadne informácie o harmonograme jej prijatia 

a pravidelnosti jej aktualizácie v záujme zohľadnenia prípadného vývoja (či už pozitívneho 

alebo negatívneho) v konkrétnych odvetviach alebo krajinách.  

 

 

Mala by sa objasniť úloha Európskeho parlamentu v celom procese, ako aj konzultácie so 

zúčastnenými stranami z EÚ počas vypracúvania správy. 

 

Záver: zvážiť, či by mal Európsky parlament posilniť tento bod, aby tak získal lepší prehľad 

o správe, najmä pokiaľ ide o čas jej prijatia, jej aktualizáciu, ako aj jej štruktúru 

a podrobnosti. 

 

 

Ďalšie otázky 

 

Domnievame sa, že ďalšie prvky návrhu Komisie počnúc článkom 1 ods. 2 (nečlenské 

krajiny WTO) až po článok 1 ods. 5, ako aj články 2, 3 a 4 sú dostatočne jasné. 

 

Zohľadňujú obavy a záujmy výrobného odvetvia EÚ v prípade preskúmania a ďalšieho 

prešetrovania subvencií, a preto si tieto časti textu nevyžadujú žiadne podstatné zmeny. 

 


