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AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Referirea 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Având în vedere Rezoluția Parlamentului 

European din 12 mai 2016 referitoare la 

statutul de economie de piață al Chinei, 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Uniunea ar trebui să fie în măsură 

să își protejeze în mod eficace sectorul 

industrial împotriva practicilor de 

dumping, iar acțiunile viitoare ale 

Uniunii trebuie să respecte normele 

OMC. Un instrument care prevede 

aceleași norme pentru toți partenerii 

comerciali reprezintă baza adecvată 

pentru dezvoltarea unor relații comerciale 

durabile. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 2 alineatul (7) literele (a) 

și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 

stipulează elementele pe baza cărora ar 

trebui să fie stabilită valoarea normală în 

cazul importurilor din țările fără 

economie de piață. Având în vedere 

evoluțiile anumitor țări care sunt membre 

(2) Având în vedere evoluțiile 

comerțului mondial, care privesc și țările 

membre ale OMC, inclusiv efectele lor 

asupra industriei Uniunii, este adecvat ca 

valoarea normală să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatele (1)-(6)a din 

Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de 



 

PE597.738v03-00 4/17 AD\1128153RO.docx 

RO 

ale OMC, este adecvat ca, în cazul țărilor 

respective, valoarea normală să fie stabilită 

pe baza articolului 2 alineatele (1) - (6)a 

din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu 

efect de la data la care prezentul 

regulament intră în vigoare și sub rezerva 

dispozițiilor prezentului regulament. În 

cazul țărilor care, la data deschiderii 

procedurii, nu sunt membre ale OMC și 

care sunt enumerate în anexa I la 

Regulamentul (UE) 2015/7552, valoarea 

normală ar trebui să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul 

(UE) 2016/1036, astfel cum este modificat 

prin prezentul regulament. Prezentul 

regulament nu ar trebui să aibă incidență 

asupra stabilirii faptului dacă un membru 

al OMC are sau nu economie de piață. 

la data la care prezentul regulament intră în 

vigoare și sub rezerva dispozițiilor 

prezentului regulament. În cazul țărilor 

fără statut de economie de piață care sunt 

membre ale OMC sau care, la data 

deschiderii procedurii, nu sunt membre ale 

OMC și care sunt enumerate în anexa I la 

Regulamentul (UE) 2015/7552, valoarea 

normală ar trebui să fie stabilită pe baza 

articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul 

(UE) 2016/1036, astfel cum este modificat 

prin prezentul regulament. 

__________________ __________________ 

2Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

2Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor din anumite țări terțe 

(OJ L 123, 19.5.2015, p. 33). 

Justificare 

Raportorul continuă să menționeze explicit statutul de economie de piață sau al țărilor 

membre ale OMC sau lipsa acestuia, așa cum se prevede la articolul 15 litera d) din 

Protocolul de aderare a Chinei la OMC. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Având în vedere acordul din 

Consiliu privind modernizarea 

instrumentelor de apărare comercială ale 

Uniunii, trebuie subliniat faptul că, 

pentru ca măsurile antidumping să fie 

eficiente, regula taxei celei mai mici 

reduce pe nedrept taxele antidumping la 

un nivel inferior marjei de dumping. În 

acest scop și, astfel cum a fost propus de 
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Parlamentul European în poziția sa 

adoptată în primă lectură la 16 aprilie 

2014 în legătură cu modernizarea 

instrumentelor de apărare comercială, 

regula taxei celei mai mici ar trebui 

eliminată, procedurile de apărare 

comercială ar trebui să fie accelerate, ar 

trebui impuse taxe vamale provizorii, iar 

sindicatelor și IMM-urilor ar trebui să li 

se permită să înainteze plângeri 

antidumping. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor 

de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate 

de intervenția statului. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

(3) Ținând cont de experiența câștigată 

în procedurile anterioare, este adecvat să se 

clarifice circumstanțele în care se poate 

considera că există denaturări 

semnificative care afectează în mod 

considerabil forțele de pe piața liberă. În 

special, este adecvat să se clarifice faptul 

că se poate considera că această situație 

există, printre altele, atunci când prețurile 

sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului la orice nivel, inclusiv 

la nivel central, regional sau de provincie. 
De asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, pentru a stabili existența unei 

astfel de situații, se poate lua în 

considerare, printre altele, impactul 

potențial al următoarelor elemente: 
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forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. De asemenea, este adecvat să se 

prevadă faptul că serviciile Comisiei pot 

emite un raport care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector; că 

un asemenea raport și elementele de probă 

pe care se bazează pot fi incluse în dosarul 

oricărei anchete referitoare la țara sau 

sectorul respectiv; și că părțile interesate ar 

trebui să beneficieze de posibilități 

numeroase de a prezenta observații cu 

privire la raport și la elementele de probă 

pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei 

anchete în care se utilizează un astfel de 

raport sau elemente de probă. 

 piața în cauză este deservită în mare 

măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului, precum organisme 

publice, sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința 

politicilor sau îndrumarea (directă sau 

indirectă) a autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă, de 

exemplu prin utilizarea de prețuri fixate 

de stat sau discriminarea în regimurile lor 

fiscale, comerciale sau monetare; sau care 

influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă, inclusiv alocarea de resurse; 

absența dreptului privind societățile 

comerciale transparente și 

nediscriminatorii, care să prevadă 

dispoziții adecvate de guvernanță 

corporativă (cum ar fi aplicarea 

standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

disponibilitatea publică a unor informații 

corecte privind societățile); absența și 

neintroducerea unui pachet de legi 

coerent, eficient și transparent, care să 
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asigure respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea unui regim de 

reglementare a bancrutei; absența unui 

sector financiar real, care să funcționeze 

independent de stat și care, în drept și în 

practică, să facă obiectul unor dispoziții 

de garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; nerespectarea 

standardelor sociale și de mediu 

internaționale, cu impact asupra 

costurilor de producție; 

 De asemenea, este adecvat să se prevadă 

faptul ca serviciile Comisiei să emită cât 

de rapid un raport care să descrie situația 

specifică privind aceste criterii într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector; că 

un asemenea raport și elementele de probă 

pe care se bazează ar trebui să fie incluse 

în dosarul oricărei anchete referitoare la 

țara sau sectorul respectiv, și actualizate în 

mod periodic, după cum o cere situația; și 

că părțile interesate ar trebui să beneficieze 

de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la raport și la 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se 

utilizează un astfel de raport sau elemente 

de probă.  

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial, aceste costuri pot fi 

modificate sau stabilite pe o bază 

(4) În plus, este adecvat să se 

reamintească faptul că, în mod normal, 

costurile ar trebui să fie calculate pe baza 

înregistrărilor efectuate de exportatorul sau 

producătorul supus anchetei. Cu toate 

acestea, în cazul în care există denaturări 

semnificative în țara exportatoare și, ca 

urmare a acestora, costurile reflectate în 

înregistrările părții în cauză sunt scăzute în 

mod artificial și nu reflectă valorile pieței 

din acel moment, aceste costuri ar trebui 
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rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de elementele 

de probă pe care se bazează acestea, care 

au fost incluse în dosar și cu privire la care 

părțile interesate au avut posibilitatea să 

prezinte observații. 

modificate sau stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza 

unor prețuri și valori de referință 

internaționale nedenaturate, sau, după 

caz, prețuri sau valori de referință 

europene. Ținând cont de experiența 

dobândită în procedurile anterioare, este 

adecvat să se clarifice faptul că, în scopul 

aplicării dispozițiilor introduse prin 

prezentul regulament, ar trebui să se țină 

seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de 

rapoartele de evaluare relevante privind 

circumstanțele existente pe piața internă a 

producătorilor exportatori și de elementele 

de probă pe care se bazează acestea, care 

au fost incluse în dosar și cu privire la care 

părțile interesate au avut posibilitatea să 

prezinte observații.  

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui 

(6) În absența altor norme tranzitorii 

specifice de reglementare a acestui aspect, 

este adecvat să se prevadă aplicarea 

prezentului regulament în cazul tuturor 

deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând 

anchetele inițiale și anchetele de 

reexaminare, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, sub rezerva dispozițiilor 

articolului 11 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca 

o normă tranzitorie specifică și ținând cont 

de absența altor norme tranzitorii specifice 

de reglementare a acestui aspect, este 

adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii 

de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) 

la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatele (1) - (6)e, ar trebui 
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să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această trecere. 

În vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)a nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

să se considere că perioada de timp 

rezonabilă prevăzută la articolul 11 

alineatul (3) primul paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la 

data la care este deschisă prima 

reexaminare efectuată în perspectiva 

expirării măsurilor de după această trecere. 

În vederea reducerii riscului de eludare a 

dispozițiilor prezentului regulament, ar 

trebui să se aplice aceeași abordare și în 

cazul reexaminărilor efectuate în temeiul 

articolului 11 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de 

asemenea, adecvat să se reamintească 

faptul că trecerea de la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul 

(7) litera (a) sau (b) la o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatele 

(1) - (6)e nu constituie, în sine, un element 

de probă suficient în temeiul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar 

trebui să completeze o lacună care ar putea 

să genereze insecuritate juridică, ar trebui 

să ofere părților interesate posibilitatea 

rezonabilă de a se adapta la expirarea 

vechilor norme și la intrarea în vigoare a 

celor noi și ar trebui să permită aplicarea 

eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7 a) Uniunea ar trebui să colaboreze cu 

principalii săi parteneri comerciali prin 

acțiuni multilaterale sau bilaterale, 

înainte de anchete, precum și pe perioada 

acestora. În acest sens, Comisia, 

împreună cu principalii parteneri 

comerciali, ar trebui să realizeze o 

monitorizare comparativă privind calculul 

antidumping, iar rezultatele ar trebui 
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comunicate părților interesate. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) În cazul în care se stabilește, atunci 

când se aplică prezenta dispoziție sau 

orice altă dispoziție relevantă a 

prezentului regulament, că nu este adecvat 

să se folosească prețurile și costurile de pe 

piața internă din țara exportatoare datorită 

existenței unor denaturări semnificative, 

valoarea normală este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate. În acest sens, sursele care pot 

fi folosite includ prețuri, costuri sau valori 

de referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată cu un nivel de dezvoltare 

economică asemănător celui din țara 

exportatoare, cu condiția ca datele 

relevante privind costurile să fie ușor 

accesibile. Valoarea normală construită 

include o sumă rezonabilă pentru costurile 

de vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

(a) În cazul în care se stabilește că nu 

este adecvat să se folosească prețurile și 

costurile de pe piața internă din țara 

exportatoare datorită existenței unor 

denaturări semnificative în economie în 

ansamblu sau în anumite sectoare ale 

economiei, valoarea normală se bazează pe 

un preț sau este construită pe baza 

costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință 

nedenaturate, pentru fiecare factor de 

producție. În acest sens, sursele care pot fi 

folosite includ prețuri, costuri sau valori de 

referință internaționale nedenaturate sau 

costurile de producție și de vânzare 

corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă 

adecvată, inclusiv cele din Uniune, și cu 

un nivel suficient al standardelor sociale 

și de mediu internaționale, cu condiția ca 

datele relevante să fie ușor accesibile. 

Valoarea normală construită include o 

sumă rezonabilă pentru costurile de 

vânzare, cheltuielile administrative și 

costurile generale și pentru profituri. 

 În cazul în care un exportator poate 

demonstra în mod clar că prețurile sau 

costurile tuturor factorilor de producție 

nu sunt afectate de denaturări 

semnificative, aceste prețuri sau costuri 

sunt utilizate pentru calcularea valorii 

sale normale. 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Se poate considera că există 

denaturări considerabile pentru produsul 

în cauză în sensul literei (a) atunci când, 

printre altele, prețurile sau costurile 

raportate, incluzând costul materiilor 

prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului. Pentru a stabili dacă 

există sau nu denaturări considerabile, se 

poate lua în considerare, printre altele, 

impactul potențial al următoarelor 

elemente: piața în cauză este deservită în 

mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților din țara exportatoare; prezența 

statului în cadrul firmelor, ceea ce face 

posibilă intervenția statului în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor 

interni sau care influențează în alt mod 

forțele de pe piața liberă; și accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică. 

(b) Se poate considera că există 

denaturări semnificative în sensul literei (a) 

atunci când, printre altele, prețurile sau 

costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al altor factori de 

producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe 

piața liberă, dat fiind că sunt afectate de 

intervenția statului la orice nivel. Pentru a 

stabili dacă există sau nu denaturări 

semnificative, se ia în considerare, printre 

altele, impactul potențial al următoarelor 

elemente:  

 piața în cauză este deservită în mare 

măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea statului, sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în 

privința politicilor sau îndrumarea (directă 

sau indirectă, de exemplu în cazul 

instituțiilor de stat) a autorităților din țara 

exportatoare; prezența statului în cadrul 

firmelor, ceea ce face posibilă intervenția 

statului în procesul de stabilire a prețurilor 

sau a costurilor; existența unor politici sau 

măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în 

alt mod forțele de pe piața liberă, de 

exemplu prin utilizarea de prețuri fixate 

de stat sau discriminarea în regimurile lor 

fiscale, comerciale sau monetare; sau care 
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influențează în alt mod forțele de pe piața 

liberă, inclusiv alocarea de resurse; 

absența dreptului privind societățile 

comerciale transparente și 

nediscriminatorii, care să prevadă 

dispoziții adecvate de guvernanță 

corporativă (cum ar fi aplicarea 

standardelor internaționale de 

contabilitate, protecția acționarilor, 

disponibilitatea publică a unor informații 

corecte privind societățile); absența și 

neintroducerea unui pachet de legi 

coerent, eficient și transparent, care să 

asigure respectarea drepturilor de 

proprietate și funcționarea unui regim de 

reglementare a falimentului; absența 

unui sector financiar real, care să 

funcționeze independent de stat și care, în 

drept și în practică, să facă obiectul unor 

dispoziții de garantare suficiente și al unei 

supravegheri adecvate; nerespectarea 

standardelor sociale și de mediu 

internaționale, cu impact asupra 

costurilor de producție; 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Se consideră că există denaturări 

considerabile pentru produsul în cauză în 

sensul literei (a) atunci când, printre 

altele, prețurile sau costurile raportate 

sunt rezultatul supracapacităților în 

sensul că prețul sau costul produsului nu 

sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, 

dat fiind că sunt afectate de nivelurile 

supraproducției care reduc impactul 

costurilor fixe. 

 

Amendamentul  12 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Dacă este adecvat, serviciile 

Comisiei pot emite un raport care să 

descrie situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Un asemenea 

raport și elementele de probă pe care se 

bazează pot fi incluse în dosarul oricărei 

anchete referitoare la țara sau la sectorul 

respectiv. Părțile interesate trebuie să 

beneficieze de posibilități numeroase de a 

completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează 

acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei anchete în care se utilizează un 

astfel de raport sau elemente de probă. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar. 

(c) Serviciile Comisiei emit, cât de 

rapid, un raport public care să descrie 

situația specifică privind criteriile 

enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară 

sau dintr-un anumit sector. Printre altele, 

raportul include, după caz, informații cu 

privire la respectarea standardelor 

internaționale de mediu și sociale care 

afectează costurile de producție. 
Asemenea rapoarte și elementele de probă 

pe care se bazează, precum și constatările 

relevante din anchetele Uniunii și 

rapoartele de țară anterioare, sunt incluse 

în dosarul oricărei anchete referitoare la 

țara sau la sectorul respectiv. Părțile 

interesate, cum ar fi sindicatele și IMM-

urile, trebuie să beneficieze de posibilități 

numeroase de a completa și a comenta 

raportul și elementele de probă pe care se 

bazează acesta și de a recurge la acestea în 

cadrul fiecărei anchete în care se utilizează 

un astfel de raport sau elemente de probă. 

Comisia informează în detaliu 

Parlamentul European și Consiliul. 

Constatările efectuate trebuie să țină seama 

de toate elementele de probă relevante din 

dosar, pe baza informațiilor și a datelor 

disponibile fiabile, sigure și furnizate în 

timp util. Raportul sau elementele de 

probă pe care se întemeiază, se 

actualizează în mod regulat de către 

Comisie, cel puțin o dată la cinci ani sau 

ori de câte ori s-a modificat situația 

privind criteriile prevăzute la litera (b). 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Industria din Uniune poate să se 

bazeze pe raportul menționat la litera (c) 

pentru calcularea valorii normale în 

vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11. 

(d) Industria și sindicatele din Uniune 

pot să se bazeze pe raportul menționat la 

litera (c) pentru calcularea valorii normale 

în vederea depunerii unei plângeri în 

conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri 

de reexaminare în conformitate cu articolul 

11 sau a unei cereri pentru o nouă 

anchetă, în conformitate cu articolul 12. 

Raportul respectiv constituie o dovadă 

suficientă pentru a motiva calcularea 

valorii normale din plângere sau din 

cerere pe baza metodologiei descrise la 

alineatul (6a). Totodată, în cazul în care o 

parte semnificativă a industriei 

reclamante din Uniune este formată din 

IMM-uri, calculele valorii normale din 

plângere sau cerere pot fi bazate pe 

informațiile referitoare la costurile de 

producție din Uniune ale produsului în 

cauză. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces la 

dosar, inclusiv la orice element de probă pe 

care se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 

19.” 

(e) Părțile la anchetă, inclusiv 

sindicatele și IMM-urile, trebuie să fie 

informate la scurt timp după deschidere cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia 

intenționează să le folosească în sensul 

dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest 

sens, părților interesate li se acordă acces la 

dosar, inclusiv la orice element de probă pe 

care se bazează autoritatea care efectuează 

ancheta, fără a aduce atingere articolului 

19.” Informațiile privind metodologia care 

trebuie utilizată se comunică părților în 

termen de cel mult trei luni de la inițierea 
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anchetei. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare în 

ziua următoare datei publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament intră în vigoare în 

ziua următoare datei publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.  

 Până la data respectivă, Comisia va 

publica raportul său menționat la 

articolul 1 punctul 1 din prezentul 

regulament, în ceea ce privește 

articolul 6a litera (c) din Regulamentul 

(UE) 2016/1036.  
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