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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

международна търговия да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Позоваване 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид резолюцията на 

Европейския парламент от 12 май 

2016 г. относно статут на пазарна 

икономика за Китай, 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Съюзът следва да може 

ефективно да защитава своята 

промишленост срещу дъмпинг, а 

бъдещите действия на Съюза следва 

да бъдат в съответствие с правилата 

на СТО. Правилната основа за 

устойчиви търговски отношения е 

инструмент с еднакви правила за 

търговски партньори. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В член 2, параграф 7, букви а) и 

б) от Регламент (ЕС) 2016/1036 се 

посочва основата, на която следва да 

се определя нормалната стойност в 

случай на внос от държави с 

непазарна икономика. С оглед на 

тенденциите в развитието по отношение 

(2) С оглед на тенденциите в 

развитието в световната търговия по 

отношение на някои държави, които са 

членове на СТО, включително 

въздействието им върху 

националната промишленост, е 

целесъобразно нормалната стойност да 
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на някои държави, които са членове на 

СТО, е целесъобразно нормалната 

стойност за тях да се определя въз 

основа на член 2, параграфи 1 — 6а от 

Регламент (ЕС) 2016/1036, като тази 

разпоредба породи действие от датата, 

на която настоящият регламент влезе в 

сила и при спазване на неговите 

разпоредби. В случая на държави, които 

към датата на започване на разследване 

не са членове на СТО и са посочени в 

приложение І към Регламент (ЕС) 

2015/752, нормалната стойност следва да 

се определя въз основа на член 7, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2016/1036, изменен с настоящия 

регламент. Настоящият регламент 

следва да не засяга определянето дали 

дадена държава — член на СТО, е 

държава с пазарна икономика или не. 

се определя въз основа на член 2, 

параграфи 1 – 6а от Регламент (ЕС) 

2016/1036, като тази разпоредба породи 

действие от датата, на която настоящият 

регламент влезе в сила и при спазване 

на неговите разпоредби. В случая на 

държави с непазарна икономика, които 

са членове на СТО или които към 
датата на започване на разследване не са 

членове на СТО и са посочени в 

приложение І към Регламент (ЕС) 

2015/7552, нормалната стойност следва 

да се определя въз основа на член 7, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2016/1036, изменен с настоящия 

регламент. 

__________________ __________________ 

2 Регламент (ЕС) 2015/755 от 29 април 

2015 г. относно общия режим за внос от 

някои трети държави (ОВ L 123, 

19.5.2015 г., стр. 33). 

2 Регламент (ЕС) 2015/755 от 29 април 

2015 г. относно общия режим за внос от 

някои трети държави (ОВ L 123, 

19.5.2015 г., стр. 33). 

Обосновка 

Докладчикът запазва изрично позоваване на статуса на пазарна или непазарна 

икономика на членовете на СТО, както се предвижда, например, в член 15.г на 

Протокола за присъединяване на Китай към СТО. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) В оглед на съгласието на 

Съвета за модернизиране на 

инструментите на Съюза за 

търговска защита и с цел 

установяване на ефективни 

антидъмпингови мерки е необходимо 

да се вземе предвид, че по-ниското 

мито несправедливо намалява 
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антидъмпинговите мита до равнище, 

което е под дъмпинговия марж. За 

тази цел и в съответствие с 

предложението на Европейския 

парламент в неговата позиция, 

приета на първо четене на 16 април 

2014 г. относно модернизирането на 

инструментите за търговска 

защита, следва да се премахне 

правилото за по-ниското мито, да се 

ускорят процедурите за търговска 

защита, да се наложат временни 

мита и да се позволи на синдикалните 

организации и на МСП да подават 

жалби срещу дъмпингов внос. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

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 

(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 държавна намеса на дадено 

равнище, включително централно, 

регионално и провинциално равнище. 

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: 
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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 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. 

 обслужване в значителна степен на 

въпросния пазар от предприятия, 

например публични органи, 

осъществяващи дейността си като 

субекти, които са собственост или се 

намират под контрола, пряк или косвен, 

на органите на страната на износа, или 

политиката им е под надзора или в 

съответствие с указанията, преки или 

косвени, 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, 

например чрез използване на държавно 
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регулирани цени или дискриминация в 

данъчните, търговските или валутните 

режими, или другояче влияещи върху 

силите, действащи на свободния пазар, 

включително разпределяното на 

ресурсите; липса на прозрачно и 

недискриминационно дружествено 

право, което гарантира подходящо 

корпоративно управление, като 

например прилагане на 

международните счетоводни 

стандарти, защита на акционерите и 

публичен достъп до точна 

информация за дружествата; липса 

на последователен, ефективен и 

прозрачен набор от законодателни 

актове, които гарантират 

спазването на правата на 

собственост и функционирането на 

работещ режим на 

несъстоятелност; липса на истински 

финансов сектор, който функционира 

независимо от държавата и който по 

закон и на практика подлежи на 

достатъчно гаранционни разпоредби 

и подходящ надзор, неспазване на 

международните социални и 

екологични стандарти, в резултат на 

което е налице въздействие върху 

производствените разходи. 

 Освен това е целесъобразно да се 

предвиди, че Комисията следва да 

изготви във възможно най-кратки 

срокове доклад с описание на 

конкретната ситуация по отношение на 

тези критерии в определена държава 

или в определен сектор, че такъв доклад 

и доказателствата, на които той се 

основава, следва да се включват в 

досието по евентуално разследване във 

връзка с тази държава или сектор и по 

целесъобразност редовно да се 

актуализират; 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 
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такъв доклад или доказателства.  

 

Изменение  6 

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, 

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. 

(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 и не отразяват 

реалната пазарна стойност, тези 

разходи следва да бъдат коригирани или 

установени на всякаква разумна основа, 

включително на информация от други 

представителни пазари или въз основа 

на международните цени или 

референтни стойности, при които няма 

нарушения, включително цени или 

референтни стойности на Съюза, 

когато е целесъобразно. 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.  
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Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) При липсата на други конкретни 

преходни разпоредби, уреждащи 

въпроса, е целесъобразно да се 

предвиди, че настоящият регламент се 

прилага за всички решения за започване 

на производство и за всички 

производства, включително 

първоначални разследвания и 

разследвания в рамките на прегледа, 

започнати на или след датата, на която 

настоящият регламент влиза в сила, при 

спазване на разпоредбите на член 11, 

параграф 9 от Регламент (ЕС) 

2016/1036. Освен това чрез конкретна 

преходна разпоредба и при липсата на 

други конкретни преходни разпоредби, 

уреждащи въпроса, е целесъобразно да 

се предвиди, че в случай на преход от 

нормална стойност, изчислена съгласно 

член 2, параграф 7, буква а) или б), към 

нормална стойност, изчислена съгласно 

член 2, параграфи 1 — 6а, следва да се 

счита, че разумният период, предвиден в 

член 11, параграф 3, първа алинея от 

Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на 

датата, на която започне първият 

преглед при изтичането на срока на 

действие след този преход. С цел 

намаляване на риска от заобикаляне на 

разпоредбите на настоящия регламент 

следва същият подход да се възприеме 

по отношение на прегледи, провеждани 

съгласно член 11, параграф 4 от 

Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е 

целесъобразно да се припомни, че сам 

по себе си преход от нормална стойност, 

изчислена съгласно член 2, параграф 7, 

буква а) или б), към нормална стойност, 

изчислена съгласно член 2, параграфи 1 

— 6а, не представлява достатъчно 

доказателство по смисъла на член 11, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) 

(6) При липсата на други конкретни 

преходни разпоредби, уреждащи 

въпроса, е целесъобразно да се 

предвиди, че настоящият регламент се 

прилага за всички решения за започване 

на производство и за всички 

производства, включително 

първоначални разследвания и 

разследвания в рамките на прегледа, 

започнати на или след датата, на която 

настоящият регламент влиза в сила, при 

спазване на разпоредбите на член 11, 

параграф 9 от Регламент (ЕС) 

2016/1036. Освен това чрез конкретна 

преходна разпоредба и при липсата на 

други конкретни преходни разпоредби, 

уреждащи въпроса, е целесъобразно да 

се предвиди, че в случай на преход от 

нормална стойност, изчислена съгласно 

член 2, параграф 7, буква а) или б), към 

нормална стойност, изчислена съгласно 

член 2, параграфи 1 – 6д, следва да се 

счита, че разумният период, предвиден в 

член 11, параграф 3, първа алинея от 

Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на 

датата, на която започне първият 

преглед при изтичането на срока на 

действие след този преход. С цел 

намаляване на риска от заобикаляне на 

разпоредбите на настоящия регламент 

следва същият подход да се възприеме 

по отношение на прегледи, провеждани 

съгласно член 11, параграф 4 от 

Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е 

целесъобразно да се припомни, че сам 

по себе си преход от нормална стойност, 

изчислена съгласно член 2, параграф 7, 

буква а) или б), към нормална стойност, 

изчислена съгласно член 2, параграфи 1 

– 6д, не представлява достатъчно 

доказателство по смисъла на член 11, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) 
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2016/1036. С тези преходни разпоредби: 

следва да се коригира пропуск, който 

иначе би породил риск от правна 

несигурност, следва да се предвиди 

разумна възможност за 

заинтересованите страни да се 

приспособят към изтичането на срока на 

действие на старите разпоредби и към 

влизането в сила на новите разпоредби, 

както и следва да се способства за 

ефикасното, надлежно и справедливо 

административно прилагане на 

Регламент (ЕС) 2016/1036. 

2016/1036. С тези преходни разпоредби: 

следва да се коригира пропуск, който 

иначе би породил риск от правна 

несигурност, следва да се предвиди 

разумна възможност за 

заинтересованите страни да се 

приспособят към изтичането на срока на 

действие на старите разпоредби и към 

влизането в сила на новите разпоредби, 

както и следва да се способства за 

ефикасното, надлежно и справедливо 

административно прилагане на 

Регламент (ЕС) 2016/1036. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Европейският съюз следва да 

осъществява координация с 

основните търговски партньори чрез 

многостранни или двустранни 

действия преди и по време на 

разследванията. В тази връзка 

Комисията следва да извършва 

сравнително проследяване на 

антидъмпинговите изчисления с 

нашите основни търговски 

партньори, а резултатите следва да 

се съобщават на заинтересованите 

страни. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) 2016/1036 

Член 2 – параграф 6a - буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) В случай че при прилагането на 

настоящата разпоредба или на всяка 

друга съответна разпоредба на 

а) В случай че бъде определено, че 

е нецелесъобразно да се използват 

цените и разходите на вътрешния пазар 
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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 

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. 

на страната на износа поради 

съществуването на значителни 

нарушения в икономиката като цяло 

или в сектори на икономиката, 

нормалната стойност се основава на 

цена или се формира на основата на 

разходи за производство и продажба, 

отразяващи цени или референтни 

стойности, при които няма нарушения, 

за всеки производствен фактор. За 

тази цел сред източниците, които може 

да се използват, са международните 

цени, разходи или референтни 

стойности, при които няма нарушения, 

или съответстващите разходи за 

производство и продажба в подходяща 

представителна страна, включително 

тези в Съюза, и с достатъчно ниво на 

международни социални и екологични 

стандарти, при условие че има лесен 

достъп до съответните данни. 

Формираната нормална стойност 

включва обосновани по размер 

административни разходи, разходи за 

продажба и общи разходи, и 

реализиране на печалба. 

 Ако даден износител може ясно да 

докаже, че неговите цени или разходи 

за всички производствени фактори не 

са засегнати от значителни 

нарушения, тези цени или разходи се 

използват при формирането на 

неговата нормална стойност. 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) 2016/1036 

Член 2 – параграф 6а – буква б) 

 

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, 

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 
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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 

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. 

други производствени фактори, не са 

формирани от силите, действащи на 

свободния пазар, тъй като са повлияни 

от държавна намеса на дадено 

равнище. 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, пряко или 

косвено (например публични 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, например чрез използване 

на държавно регулирани цени или 

дискриминация в данъчните, 

търговските или валутните режими; 
или другояче влияещи върху силите, 

действащи на свободния пазар, 
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включително разпределяното на 

ресурсите; липса на прозрачно и 

недискриминационно дружествено 

право, което гарантира подходящо 

корпоративно управление, като 

например прилагане на 

международните счетоводни 

стандарти, защита на акционерите и 

публичен достъп до точна 

информация за дружествата; липса 

на последователен, ефективен и 

прозрачен набор от законодателни 

актове, които гарантират 

спазването на правата на 

собственост и функционирането на 

ефективен режим на 

несъстоятелност; липса на истински 

финансов сектор, който функционира 

независимо от държавата и към 

който по закон и на практика се 

прилагат достатъчни задължения за 

гаранция и подходящ надзор, 

неспазване на международните 

социални и екологични стандарти, в 

резултат на което е налице 

въздействие върху производствените 

разходи; 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) Смята се, че по отношение на 

съответния продукт съществуват 

значителни нарушения по смисъла на 

буква а), когато, inter alia, 

отчетените цени или разходи са в 

резултат от свръхкапацитет, т.е. 

цената или себестойността на 

продукта не е формирана от силите, 

действащи на свободния пазар, тъй 

като са повлияни от равнищата на 

свръхпроизводство, които намаляват 



 

PE597.738v03-00 14/18 AD\1128153BG.docx 

BG 

въздействието на постоянните 

разходи. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6a - буква в) 

 

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) Комисията изготвя във 

възможно най-кратки срокове 

публичен доклад с описание на 

конкретната ситуация във връзка с 

критериите, посочени в буква б), в 

определена държава или в определен 

сектор. Докладът по целесъобразност 

включва, inter alia, информация 

относно спазването на 

международните екологични и 

социални стандарти, които засягат 

производствените разходи. Такъв 

доклад и доказателствата, на които той 

се основава, както и съответните 

констатации от предишни 

разследвания на Съюза и доклади по 

държави се включват в досието по 

евентуално разследване във връзка с 

тази страна или сектор. 

Заинтересованите страни, включително 

синдикалните организации и МСП, 
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. 

Комисията съответно информира 

Европейския парламент и Съвета. 

При вземането на решение се взимат 

предвид всички релевантни 

доказателства по досието, основани на 

надеждни, сигурни и своевременни 

налични сведения и данни. Докладът 

или доказателствата, на които той 

се основава, се актуализират от 
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Комисията редовно, поне веднъж на 

всеки пет години или когато има 

промяна в положението по 

отношение на критериите, посочени 

в буква б). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6 а – буква г) 

 

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 и 

синдикалните организации могат да 

използват посочения в буква в) доклад 

за изчисляване на нормалната стойност, 

когато изготвят жалба в съответствие с 

член 5, искане за преразглеждане в 

съответствие с член 11 или искане за 

повторно разследване в съответствие 

с член 12. Този доклад представлява 

достатъчно доказателство, за да се 

обоснове изчисляването на 

нормалната стойност в жалбата или 

искането въз основа на 

методологията, посочена в 

параграф 6а. Освен това, когато 

значителна част от подалия жалба 

сектор на Съюза е съставена от 

МСП, изчисляването на нормалната 

стойност в жалбата или искането 

може да се основава на информация, 

свързана с разходите за производство 

в Съюза за съответния продукт. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2016/1036 

Член 2 – параграф 6a - буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Страните по разследването 

трябва да бъдат информирани скоро 

след започването му относно 

съответните източници, които 

Комисията възнамерява да използва за 

целите на буква а), и да им бъдат 

предоставени 10 дни за представяне на 

коментари. За тази цел на 

заинтересованите страни трябва да се 

предостави достъп до досието, 

включително до всякакви доказателства, 

използвани от разследващия орган, без 

да се засяга член 19. 

д) Страните по разследването, 

включително синдикалните 

организации и МСП, трябва да бъдат 

информирани скоро след започването 

му относно съответните източници, 

които Комисията възнамерява да 

използва за целите на буква а), и да им 

бъдат предоставени 10 дни за 

представяне на коментари. За тази цел 

на заинтересованите страни трябва да се 

предостави достъп до досието, 

включително до всякакви доказателства, 

използвани от разследващия орган, без 

да се засяга член 19. Методологията, 

която ще бъде използвана, се 

оповестява на страните не по-късно 

от три месеца след започването на 

разследването. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила в 

деня след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящият регламент влиза в сила в 

деня след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз.  

 Преди тази дата Комисията 

публикува своя доклад, посочен в 

член 1, точка 1 от настоящия 

регламент, що се отнася до член 6а, 

буква в) от Регламент (ЕС) 2016/1036.  
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