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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 

Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de regulamento 

Citação 2-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta a resolução do 

Parlamento Europeu, de 12 de maio de 

2016, sobre o estatuto de economia de 

mercado da China, 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A União deve estar em condições 

de assegurar a proteção efetiva da sua 

indústria contra o dumping, devendo toda 

e qualquer ação futura da União respeitar 

as regras da OMC. A base adequada para 

relações comerciais duradouras reside 

num instrumento que aplica as mesmas 

regras a todos os parceiros comerciais. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 2.º, n.º 7, alíneas a) e b), 

do Regulamento (UE) 2016/1036 

estabelece a base para a determinação do 

valor normal no caso de importações 

provenientes de países que não têm uma 

economia de mercado. Atendendo à 

evolução registada no que se refere a 

certos países membros da OMC, é 

(2) Tendo em conta a evolução do 

comércio internacional, também no que 

diz respeito aos membros da OMC, 

nomeadamente o impacto desta evolução 

na indústria nacional, é adequado 

determinar o valor normal com base no 

artigo 2.º, n.os 1 a 6-A, do Regulamento 

(UE) 2016/1036, com efeito a partir da 
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adequado que, no caso desses países, o 

valor normal seja determinado com base 

no artigo 2.º, n.ºs 1 a 6-A, do Regulamento 

(UE) 2016/1036, com efeito a partir da 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento, e sob reserva do disposto no 

presente regulamento. No caso dos países 

que, à data de início, não forem membros 

da OMC e constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552 , o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. O presente 

regulamento não deverá prejudicar a 

questão de saber se qualquer membro da 

OMC tem ou não uma economia de 

mercado. 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento, e sob reserva do disposto no 

presente regulamento. No caso dos países 

que não têm uma economia de mercado e 

que são membros da OMC ou que, à data 

de início, não forem membros da OMC e 

constarem da lista do anexo I do 

Regulamento (UE) 2015/7552, o valor 

normal deverá ser determinado com base 

no artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 

2016/1036, com a redação que lhe é dada 

pelo presente regulamento. 

__________________ __________________ 

2  Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

2 Regulamento (UE) 2015/755 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de abril de 2015, relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

países terceiros (JO L 123 de 19.5.2015, p. 

33). 

Justificação 

O relator insiste em que, no caso dos membros da OMC, se indique explicitamente se o país 

tem ou não uma economia de mercado, tal como previsto, por exemplo, pelo artigo 15.º, 

alínea d), do Protocolo de Adesão da China à OMC. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) À luz do acordo do Conselho no 

sentido de modernizar os instrumentos de 

defesa comercial da União e a fim de 

dispor de medidas anti-dumping eficazes, 

é necessário ter em conta que a «regra do 

direito inferior» reduz indevidamente os 

direitos anti-dumping para um nível 

inferior à margem de dumping. Para o 
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efeito, e tal como proposto pelo 

Parlamento Europeu na sua posição 

relativa à modernização dos instrumentos 

de defesa comercial aprovada em primeira 

leitura em 16 de abril de 2014, é 

necessário suprimir a regra do direito 

inferior, acelerar os processos de defesa 

comercial, instituir direitos provisórios e 

autorizar os sindicatos e as PME a 

apresentar denúncias anti-dumping. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

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; a 

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 

(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 a 

qualquer nível, nomeadamente a nível 

central, regional e provincial. É também 

adequado esclarecer que, ao ponderar a 

eventual existência de uma tal situação, se 

pode atender, nomeadamente, ao impacto 

potencial dos seguintes fatores: 
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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 cada 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; 

 o mercado em questão é, em larga medida, 

servido por empresas, tais como 

organismos públicos, que, direta ou 

indiretamente, são propriedade das 

autoridades do país de exportação ou 

operam sob o seu controlo, ou supervisão 

ou orientação política; a 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, nomeadamente através 

da utilização de preços fixados a nível 

estatal, ou da discriminação a nível dos 

regimes fiscal, comercial ou monetário; 

ou que de outra forma influenciem as 

forças de mercado livre, nomeadamente a 

afetação dos recursos; a falta de um 

direito das sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta um governo 

das sociedades adequado, tal como a 

aplicação de normas internacionais de 

contabilidade, a proteção dos acionistas e 

a colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas; a 

ausência e a implementação de um 

conjunto de leis coerente, eficaz e 

transparente que garanta o respeito pelos 

direitos de propriedade e a aplicação de 

um regime de insolvência funcional; a 

falta de um verdadeiro setor financeiro 

que funcione independentemente do 

Estado e que, na prática e de direito, 
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esteja sujeito a disposições de garantia 

suficientes e a uma supervisão adequada; 

o incumprimento das normas sociais e 

ambientais internacionais, com impacto 

nos custos de produção; 

 É ainda adequado prever que a Comissão 

emita, o mais rapidamente possível, 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 sejam 

inseridos no dossiê de cada inquérito 

relacionado com esse país ou setor e, se 

necessário, atualizado periodicamente, 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;  

 

Alteração  6 

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 

(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 e não refletirem os valores de 

mercado reais, 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 sem distorções, 

nomeadamente preços ou valores de 

referência da União, sempre que tal se 
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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. 

afigure adequado. 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.  

 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.ºs 1 a 

6-A, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 

referida transição. Com vista a reduzir o 

(6) Na ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever a aplicação 

deste regulamento a todas as decisões 

relativas ao início de processos e a todos os 

processos, incluindo inquéritos iniciais e 

inquéritos de reexame, iniciados na data ou 

após a data de entrada em vigor do 

presente regulamento, sob reserva do 

disposto no artigo 11.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) 2016/1036. Além disso, 

enquanto regra transitória específica, e 

atendendo à ausência de quaisquer outras 

regras transitórias específicas que regulem 

esta matéria, é adequado prever que, no 

caso de uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-E, o prazo razoável previsto no artigo 

11.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) 2016/1036, se 

considera terminado na data de início do 

primeiro reexame da caducidade após a 

referida transição. Com vista a reduzir o 
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risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.ºs 1 a 

6-A, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

risco de evasão das disposições previstas 

no presente regulamento, deverá aplicar-se 

a mesma abordagem no que respeita aos 

reexames realizados nos termos do artigo 

11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Convém ainda recordar que 

uma transição de um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.º 7, 

alíneas a) ou b), para um valor normal 

calculado nos termos do artigo 2.º, n.os 1 a 

6-E, não constitui, por si só, um elemento 

de prova suficiente na aceção do artigo 

11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2016/1036. Estas regras transitórias 

deverão colmatar uma lacuna que, de outro 

modo, poderia gerar incerteza jurídica, e 

proporcionar às partes interessadas uma 

oportunidade razoável de se adaptarem ao 

termo das antigas regras e à entrada em 

vigor das novas regras, devendo facilitar a 

gestão eficiente, correta e equitativa do 

Regulamento (UE) 2016/1036. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A União deve, antes e durante os 

inquéritos, coordenar as suas 

intervenções com os seus principais 

parceiros comerciais através de ações 

multilaterais ou bilaterais. Neste contexto, 

a Comissão deve proceder a um 

acompanhamento comparativo dos 

cálculos anti-dumping em conjunto com 

os nossos principais parceiros comerciais, 

devendo os resultados deste 

acompanhamento ser comunicados às 

partes interessadas. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 
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Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.° 6-A – alínea a) 

 

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, 

devido à existência de distorções 

importantes no conjunto da economia ou 

num setor económico específico, não é 

adequado utilizar os preços e custos no 

mercado interno do país de exportação, o 

valor normal deve basear-se num preço ou 

ser calculado com base nos custos de 

produção e nos encargos de venda 

refletindo os preços ou valores de 

referência sem distorções para cada fator 

de produção. As fontes que podem ser 

utilizadas para o efeito incluem preços, 

custos ou valores de referência 

internacionais sem distorções e os custos 

de produção e encargos de venda 

correspondentes num país representativo 

adequado, inclusive os da União, que 

tenham suficientemente em conta os 

valores de referência internacionais em 

matéria social e ambiental, desde que os 

dados pertinentes 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; 

 Sempre que um exportador possa 

demonstrar claramente que nem os seus 

preços nem os custos de todos os fatores 

de produção são afetados por distorções 

significativas, esses preços ou custos 

devem ser utilizados para determinar o 

seu valor normal. 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.° 6-A – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Pode considerar-se que existem 

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; 

b) Pode considerar-se que existem 

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 a qualquer nível. Ao 

ponderar a eventual existência de 

distorções importantes, deve atender-se 

nomeadamente ao impacto potencial dos 

seguintes fatores:  

 o mercado em questão é, em larga medida, 

servido por empresas (tal como organismos 

públicos) que, direta ou indiretamente, são 

propriedade das autoridades do país de 

exportação ou operam sob o seu controlo, 

ou supervisão ou orientação política; a 

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, 

nomeadamente através da utilização de 

preços fixados a nível estatal, ou da 

discriminação a nível dos regimes fiscal, 

comercial ou monetário; ou que de outra 

forma influenciem as forças de mercado 

livre, nomeadamente a afetação dos 

recursos; a falta de um direito das 

sociedades transparente e não 

discriminatório que garanta um governo 
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das sociedades adequado, tal como a 

aplicação de normas internacionais de 

contabilidade, a proteção dos acionistas e 

a colocação à disposição do público de 

informações fiáveis sobre as empresas; a 

ausência e a implementação de um 

conjunto de leis coerente, eficaz e 

transparente que garanta o respeito pelos 

direitos de propriedade e a aplicação de 

um regime de insolvência funcional; a 

falta de um verdadeiro setor financeiro 

que funcione independentemente do 

Estado e que, na prática e de direito, 

esteja sujeito a disposições de garantia 

suficientes e a uma supervisão adequada; 

o incumprimento das normas sociais e 

ambientais internacionais, com impacto 

nos custos de produção; 

 

Alteração   11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Considera-se que existem 

distorções significativas relativamente ao 

produto em causa na aceção da alínea a) 

quando, nomeadamente, os preços ou os 

custos comunicados resultam de 

sobrecapacidades, na medida em que o 

preço ou os custos do produto não 

resultam de forças de mercado livre, uma 

vez que são afetados por níveis de 

produção excessiva que atenuam o 

impacto dos custos fixos. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.° 6-A – alínea c) 
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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) A Comissão publica, o mais 

rapidamente possível, um relatório 

descrevendo a situação específica no que 

respeita aos critérios listados na alínea b), 

num determinado país ou num determinado 

setor. Entre outros, o relatório deve 

incluir, sempre que se afigure adequado, 

informações sobre o cumprimento das 

normas ambientais e sociais 

internacionais que afetam os custos de 

produção. Um tal relatório e os elementos 

de prova em que se fundamenta, bem como 

os resultados pertinentes obtidos a partir 

de investigações realizadas anteriormente 

pela União e dos relatórios por país, 

devem ser inseridos no dossiê de cada 

inquérito relativo a esse país ou setor. As 

partes interessadas, incluindo os sindicatos 

e as PME, 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. A Comissão 

informa o Parlamento Europeu e o 

Conselho em conformidade. As 

determinações terão em conta todos os 

elementos de prova pertinentes do dossiê, 

com base em informações e dados fiáveis, 

seguros e oportunos que se encontrem à 

disposição. O relatório ou os elementos de 

prova em que se fundamentam devem ser 

atualizados regularmente pela Comissão, 

pelo menos de cinco em cinco anos, ou 

sempre que a situação no que respeita aos 

critérios previstos na alínea b) sofram 

alterações. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.° 6-A – alínea d) 
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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 e os sindicatos da 

União podem basear-se nos relatórios 

referidos no n.º 6-C para calcular o valor 

normal, ao apresentar uma denúncia em 

conformidade com o artigo 5.º, um pedido 

de reexame em conformidade com o artigo 

11.º ou um pedido de novo inquérito em 

conformidade com o artigo 12.º. Estes 

relatórios constituem elementos de prova 

suficientes para justificar o valor normal, 

tal como determinado na denúncia ou no 

pedido, com base na metodologia 

estabelecida no n.º 6-A. Além disso, 

sempre que uma parte significativa da 

indústria da União requerente seja 

composta por PME, os cálculos do valor 

normal, aquando da apresentação de uma 

denúncia ou de um pedido, podem 

basear-se em informações relacionadas 

com os custos de produção na União do 

produto em causa. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2016/1036 

Artigo 2 – n.° 6-A – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) As partes no inquérito são 

informadas, pouco tempo após o início, 

das fontes pertinentes que a Comissão 

tenciona utilizar para efeitos da alínea a), 

sendo-lhes concedido um prazo de 10 dias 

para apresentarem as suas observações. 

Para este efeito, será dado às partes 

interessadas acesso ao dossiê, 

nomeadamente a quaisquer elementos de 

prova invocados pela autoridade de 

inquérito, sem prejuízo do disposto no 

artigo 19.º 

e) As partes no inquérito, incluindo os 

sindicatos e as PME, são informadas, 

pouco depois da abertura do inquérito, das 

fontes pertinentes que a Comissão tenciona 

utilizar para efeitos da alínea a), sendo-lhes 

concedido um prazo de 10 dias para 

apresentarem as suas observações. Para 

este efeito, será dado às partes interessadas 

acesso ao dossiê, nomeadamente a 

quaisquer elementos de prova invocados 

pela autoridade de inquérito, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19.º As informações 

relativas à metodologia a utilizar são 

comunicadas às partes o mais tardar três 
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meses após a abertura do inquérito. 

 

Alteração   15 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento entra em vigor no 

dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia. 

O presente regulamento entra em vigor no 

dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia.  

 Até a essa data, a Comissão deverá 

publicar o seu relatório a que se refere o 

artigo 1.º, n.º 1, do presente regulamento, 

no que respeita ao artigo 6.º-A, alínea c), 

do Regulamento (UE) 2016/1036.  
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