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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh   1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 12. května 2016 

o statusu tržního hospodářství Číny, 

 

Pozměňovací návrh   2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Unie by měla být schopna účinně 

chránit svůj průmysl před dumpingem 

a její budoucí opatření by měla být 

v souladu s předpisy WTO. Vhodným 

základem trvalých obchodních vztahů je 

nástroj, který by pro všechny obchodní 

partnery stanovil stejná pravidla. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

a b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, 

na jakém základě by se měla určovat a to 

rovněž v souvislosti se zeměmi, běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji 

v souvislosti s některými zeměmi, které 

jsou členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

(2) Vzhledem k vývoji světového 

obchodu, které jsou členy WTO, 

a vzhledem ke vlivu tohoto vývoje 

na domácí průmysl, by se běžná hodnota 

určovala podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení 

(EU) 2016/1036, a to s účinkem ode dne, 

kdy toto nařízení vstoupí v platnost, 

s výhradou ustanovení tohoto nařízení. 

V případě zemí bez tržního hospodářství, 
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podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 

odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění 

tohoto nařízení. Tímto nařízením by 

nemělo být dotčeno stanovení, zda se 

v případě člena WTO jedná o zemi s 

tržním hospodářstvím nebo bez tržního 

hospodářství. 

které jsou členy WTO, nebo zemí, které 

ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO 

a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/7552 , by se běžná hodnota měla 

určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení 

(EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení. 

__________________ __________________ 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 

o společných pravidlech dovozu 

z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 

19.5.2015, s. 33). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 

o společných pravidlech dovozu 

z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 

19.5.2015, s. 33). 

Odůvodnění 

Zpravodaj výslovně odkazuje na status zemí s tržním hospodářstvím či bez tržního 

hospodářství, pokud jde o členské země WTO, který je zmíněn například v čl. 15 písm. d) 

protokolu o přistoupení Číny k WTO. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) S ohledem na dohodu Rady 

o modernizaci nástrojů EU na ochranu 

obchodu a v zájmu účinných 

antidumpingových opatření je nutné 

přihlížet k tomu, že pravidlo nižšího cla 

nespravedlivě snižuje antidumpingová cla 

na úroveň pod dumpingovým rozpětím. 

Za tímto účelem by mělo dojít ke zrušení 

pravidla nižšího cla, k urychlení řízení 

na ochranu obchodu a k zavedení 

dočasných cel a odborům a malým 

a středním podnikům by mělo být 

umožněno podávat antidumpingové 



 

AD\1128153CS.docx 5/16 PE597.738v03-00 

 CS 

podněty, jak navrhuje Evropský 

parlament ve svém stanovisku týkajícím se 

modernizace nástrojů na ochranu 

obchodu, které bylo přijato dne 16. dubna 

2014 v rámci prvního čtení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci 

týkající se těchto kritérií v určité zemi 

nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví a že 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

a další výrobní faktory nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu na kterékoli 

úrovni, ať už celostátní, regionální nebo 

okresní. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů:  
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zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. 

 skutečnost, že na dotyčném trhu působí do 

značné míry podniky jako 

např. veřejnoprávní orgány, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, ať už přímo, nebo nepřímo; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejná politika či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele, např. na 

základě státem stanovovaných cen nebo 

diskriminace v rámci systémů cel, 

obchodu nebo měny, či jinak ovlivňují 

volné působení tržních sil, včetně 

přidělování zdrojů; neexistence 

transparentního a nediskriminačního 

práva obchodních společností, jež by 

zajišťovalo náležitou správu a řízení 

společností, jako např. uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochrana akcionářů a veřejná dostupnost 

přesných informací o společnosti; 

neexistence a uplatňování provázaného, 

účinného a transparentního souboru 

právních předpisů zajišťujících 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; neexistence skutečného 

finančního sektoru, který by vykonával 

svou činnost nezávisle na státu a na který 

se by podle zákona i v praxi vztahovaly 

dostatečné záruky a náležitý dohled; 

nedostatečný soulad s mezinárodními 

sociálními a environmentálními normami, 

jenž má dopad na výrobní náklady. 

 Dále je vhodné stanovit, že Komise by 

měla co nejdříve vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci týkající se těchto kritérií 

v určité zemi nebo v určitém odvětví, že by 

tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

měla být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví 
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a měla by být v případě nutnosti 

pravidelně aktualizována a že zúčastněné 

strany by měly mít dostatek příležitostí 

vyjádřit své připomínky ke zprávě a k 

důkazům, z nichž zpráva vychází, při 

každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů využito.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací 

z jiných reprezentativních trhů nebo cen 

na mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající 

na domácím trhu vyvážejících výrobců 

a důkazů, na nichž jsou založeny, které 

byly zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotyčné 

strany uměle nízké a neodrážejí skutečnou 

tržní hodnotu, měly by být tyto náklady 

upraveny nebo stanoveny na jakémkoli 

přiměřeném základě, včetně informací 

z jiných reprezentativních trhů nebo 

nezkreslených cen na mezinárodním trhu 

či srovnávacích základů, příp. včetně 

unijních cen nebo srovnávacích základů. 

S ohledem na zkušenosti získané během 

minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že 

pro účely uplatňování ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající 

na domácím trhu vyvážejících výrobců 

a důkazů, na nichž jsou založeny, které 

byly zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit.  

 

Pozměňovací návrh   7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu 

z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu 

z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6e se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6e nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Před šetřením i během něj by měla 

Unie koordinovat své kroky v podobě 

mnohostranných či dvoustranných akcí 

se svými hlavními obchodními partnery. 

V tomto ohledu by měla Komise provádět 

srovnávací sledování antidumpingových 

výpočtů s našimi hlavními obchodními 

partnery a výsledky by se měly sdělovat 

zúčastněným stranám. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů 

na prodej odrážejících nezkreslené ceny 

nebo na základě srovnávacího základu. 

Za tímto účelem lze jako zdroj použít 

nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, 

náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady 

na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi, pokud 

jsou příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady 

ve vyvážející zemi, jelikož dochází 

k podstatnému zkreslení v celé ekonomice 

nebo v některých odvětvích, zakládá se 

běžná hodnota na ceně nebo se zjistí 

početně na základě výrobních nákladů 

a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu u každého 

výrobního faktoru. Za tímto účelem lze 

jako zdroj použít nezkreslené ceny 

na mezinárodním trhu, náklady nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej 

ve vhodné reprezentativní zemi, včetně 

unijních zemí a zemí s dostatečnou mírou 

mezinárodních sociálních a 

environmentálních norem, pokud jsou 

příslušné údaje snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 
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náklady a zisk. 

 Pokud může vývozce jasně prokázat, že 

jeho ceny nebo náklady u všech výrobních 

faktorů nejsou ovlivněny závažným 

narušením trhu, použijí se pro zjištění 

běžné hodnoty u tohoto výrobce tyto ceny 

a náklady. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu 

k dotyčnému výrobku ve smyslu písmene 

a) lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny a jiné výrobní faktory 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu na kterékoli úrovni. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, se bere v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů:  

 skutečnost, že na dotyčném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, ať už přímo, nebo nepřímo 

(např. veřejnoprávní orgány); přítomnost 

státu ve firmách, což mu dává možnost 



 

AD\1128153CS.docx 11/16 PE597.738v03-00 

 CS 

ovlivňovat ceny či náklady; veřejná 

politika či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele, např. na 

základě státem stanovovaných cen nebo 

diskriminace v rámci systémů cel, 

obchodu nebo měny, či jinak ovlivňují 

volné působení tržních sil, včetně 

přidělování zdrojů; neexistence 

transparentního a nediskriminačního 

práva obchodních společností, jež by 

zajišťovalo náležitou správu a řízení 

společností jako např. uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochranu akcionářů a veřejnou dostupnost 

přesných informací o společnosti; 

neexistence a uplatňování provázaného, 

účinného a transparentního souboru 

právních předpisů zajišťujících 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; neexistence skutečného 

finančního sektoru, který by vykonával 

svou činnost nezávisle na státu a na který 

by se podle zákona i v praxi vztahovaly 

dostatečné záruky a náležitý dohled; 

nedostatečný soulad s mezinárodními 

sociálními a environmentálními normami, 

jenž má dopad na výrobní náklady. 

 

Pozměňovací návrh   11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Za podstatné zkreslení ve vztahu 

k dotyčnému výrobku ve smyslu 

písmene a) se mimo jiné považují případy, 

kdy jsou vykazované ceny nebo náklady 

výsledkem nadměrných kapacit v tom 

smyslu, že cena nebo náklady na výrobu 

produktu nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány danou úrovní nadměrné 

výroby, jež omezuje dopad fixních 
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nákladů. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo 

v určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva 

a důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené 

ve spisu. 

c) Komise vydá co nejdříve veřejnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde 

o kritéria uvedená v písmeni b). 

Ve vhodných případech obsahuje tato 

zpráva mj. informace o dodržování 

mezinárodních environmentálních 

a sociálních norem, které ovlivňují 

výrobní náklady. Tato zpráva a důkazy, 

z nichž vychází, a rovněž relevantní 

zjištění předchozích šetření Unie a zpráv 

o jednotlivých zemích se zakládají 
do spisu případného šetření týkajícího se 

dané země či odvětví. Zúčastněným 

stranám, jako jsou odbory a malé a střední 

podniky, musí být při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů, 

z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Komise o tom poté uvědomí Evropský 

parlament a Radu. Učiněná rozhodnutí 

musí zohledňovat veškeré relevantní 

důkazy obsažené ve spisu vycházející 

z dostupných spolehlivých, bezpečných 

a včasných informací a údajů. Zprávu 

nebo důkazy, z nichž zpráva vychází, 

Komise pravidelně aktualizuje, a to 

nejméně každých pět let nebo kdykoli 

dojde ke změně situace týkající se kritérií 

stanovených v písm. b). 

 

Pozměňovací návrh  13 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může 

ze zprávy uvedené v písmeni c) vycházet 

pro účely výpočtu běžné hodnoty při 

podání podnětu v souladu s článkem 5 

nebo žádosti o přezkum v souladu 

s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie a odbory 

mohou ze zprávy uvedené v písmeni c) 

vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty 

při podání podnětu v souladu s článkem 5, 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 

nebo žádosti o opakované šetření 

v souladu s článkem 12. Tato zpráva je 

dostatečným důkazem, který by 

odůvodňoval výpočet běžné hodnoty 

v případě podnětu nebo žádosti na základě 

metodiky popsané v odst. 6a. Pokud navíc 

tvoří značnou část odvětví Unie, které 

podává podnět, malé a střední podniky, 

může výpočet běžné hodnoty v případě 

podnětu nebo žádosti vycházet z informací 

týkajících se výrobních nákladů spojených 

s dotyčným výrobkem v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a) 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, 

z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je 

dotčen článek 19. 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, včetně odborů a malých 

a středních podniků, jsou krátce 

po zahájení řízení informovány 

o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá 

použít pro účely písmene a), a dostanou 

desetidenní lhůtu k vyjádření. Za tímto 

účelem získají zúčastněné strany přístup 

ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, z nichž 

vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen 

článek 19. Nejpozději tři měsíce 

od zahájení šetření bude zúčastněným 

stranám zpřístupněna použitá metodika. 
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Pozměňovací návrh   15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie.  

 Komise do tohoto data zveřejní svou 

zprávu uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto 

nařízení týkající se čl. 6a písm. c) nařízení 

(EU) 2016/1036.  
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