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 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 

2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské 

unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze 

zemí, které nejsou členy Evropské unie 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0721), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0456/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,  

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

29. března 20171,  

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro průmysl, 

výzkum a energetiku (A8-0000/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

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 

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 

                                                 
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku. 
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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 

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. 

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 dalších výrobních faktorů, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Dále 

je vhodné vyjasnit, že při posuzování, zda 

tato situace nastala, či nikoli, by měl být 

brán 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, čímž je z faktického 

a právního hlediska znemožněna náležitá 

správa a řízení společnosti; 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; 

netransparentní a neefektivní fungování 

práva společností a systému úpadku, což 

brání výkonu majetkového práva; výše 

odměňování není výsledkem svobodného 

vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; 

absence transparentního souboru 

právních předpisů má diskriminační 

účinky, pokud jde o společné podniky 

a jiné zahraniční investice; přístup 

k finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky, a další okolnosti, které Komise 

pokládá za relevantní pro posouzení 

existence podstatného zkreslení.  

 Existence podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země by 

při početním zjišťování běžné hodnoty 

měla automaticky vést k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 

každý výrobní faktor. 

 Pokud však výrobce vyvážející ze země, 
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která tyto podmínky nesplňuje, 

jednoznačně prokáže, že jeho náklady 

u jednoho či více jednotlivých výrobních 

faktorů nejsou zkreslené, měly by být pro 

početní zjištění běžné hodnoty použity tyto 

náklady.  

 Dále je vhodné stanovit, že útvary Komise 

vydávají zprávu popisující konkrétní 

situaci týkající se těchto kritérií v určité 

zemi nebo v určitém odvětví; v případě 

zemí, u nichž je zaznamenán významný 

počet antidumpingových případů, by měla 

být zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy by měly být 

vedeny konzultace s příslušnými 

odvětvovými subjekty Unie. Tato zpráva 

a důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví, 

přičemž zainteresované strany by měly mít 

dostatek příležitostí vyslovit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, 

z nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. Evropský parlament v souladu se 

svou úlohou vypracovávání zprávy 

monitoruje. Na žádost Evropského 

parlamentu nebo v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví Komise zprávu aktualizuje. 

V každém případě by Evropská komise 

měla provést přezkum zprávy každé dva 

roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Dále je vhodné připomenout, že náklady 

by měly být za normálních okolností 

4. Dále je vhodné připomenout, že náklady 

by měly být za normálních okolností 
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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. 

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, měly by být tyto 

náklady stanoveny na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací 

z jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů nebo z trhů Unie. 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. 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 

6a. 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 hospodářských 

odvětvích, 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 



 

PR\1124131CS.docx 9/16 PE602.983v03-00 

 CS 

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. 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, například 

v členském státě, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje 

v přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b (nové) 

 

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 smyslu 

písmene a) lze mimo jiné považovat 

případy, kdy vykazované ceny nebo 

náklady, včetně nákladů na suroviny 

a dalších výrobních faktorů, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Při 

posuzování, zda k podstatnému zkreslení 

dochází, či nikoli, se bere 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, čímž je z faktického 

a právního hlediska znemožněna náležitá 

správa a řízení společnosti; 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; 

netransparentní a neefektivní fungování 

práva společností a systému úpadku, což 

brání výkonu majetkového práva; výše 
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odměňování není výsledkem svobodného 

vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; 

absence transparentního souboru 

právních předpisů má diskriminační 

účinky, pokud jde o společné podniky 

a jiné zahraniční investice; přístup 

k finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky, a další okolnosti, které Komise 

pokládá za relevantní pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. 

 Existence podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země 

vede při početním zjišťování běžné 

hodnoty automaticky k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 

každý výrobní faktor. 

 Pokud výrobce vyvážející ze země, která 

tyto podmínky nesplňuje, jednoznačně 

prokáže, že jeho náklady u jednoho či více 

jednotlivých výrobních faktorů nejsou 

zkreslené, jsou pro početní zjištění běžné 

hodnoty použity tyto náklady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – bod 6 a – písm. c c (nové) 

 

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 

 c) Útvary Komise vydávají podrobnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde 

o kritéria uvedená v písmeni b). V případě 

zemí, u nichž probíhá šetření významného 

počtu antidumpingových případů, je 

zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 
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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. 

Během vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s příslušnými odvětvovými 

subjekty Unie. 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. Evropský parlament 

v souladu se svou úlohou vypracovávání 

zprávy monitoruje. Na žádost Evropského 

parlamentu nebo z vlastního podnětu 

Komise zprávu v případě změny okolností 

v určité zemi nebo v určitém odvětví 

aktualizuje. V každém případě provádí 

Evropská komise přezkum zprávy každé 

dva roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d (nové) 

 

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 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. Pokud 

ze zprávy vyplývá, že existují podstatná 

zkreslení, představuje zpráva podle odst. 6 

písm. b) dostatečný důkaz odůvodňující 

výpočet běžné hodnoty metodikou 

uvedenou v písmeni a). V každém případě 

není vytvářena žádná další zátěž pro 

odvětvové subjekty Unie. 
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 Neexistence zprávy nebrání Komisi použít 

pro stanovení existence podstatných 

zkreslení a pro uplatnění metodiky 

uvedené v písmeni a) veškeré dostupné 

informace nebo údaje, jsou-li splněny 

příslušné požadavky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. „V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo 

v případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se 

v případě nutnosti náležitě opraví 

o přiměřené ziskové rozpětí. 

7. „V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo 

v případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se 

v případě nutnosti náležitě opraví 

o přiměřené ziskové rozpětí. 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem 

s náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou 

k dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země se vybere 

přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se vhodná reprezentativní 

země, která je předmětem stejného šetření. 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány krátce po zahájení řízení 

o volbě třetí země s tržním hospodářstvím 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření.“ 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány neprodleně po zahájení řízení 

o volbě vhodné reprezentativní země 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření.“ 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Právní rámec:  

 

1. Důvodem k předložení návrhu je nedávné skončení platnosti odst. 15 písm. a) bodu ii) 

protokolu o přistoupení Číny k WTO. Tento odstavec přístupového protokolu umožňuje 

členům WTO, aby k Číně přistupovaly jako k zemi bez tržního hospodářství, a tedy aby 

stanovovaly antidumpingová cla na základě alternativní, nikoli standardní metodiky.  

 

V důsledku skončení platnosti tohoto odstavce dne 12. prosince 2016 požádala Čína 

o konzultace s Evropskou unií ohledně určitých ustanovení právní úpravy EU týkajících 

se stanovení běžné hodnoty u zemí bez tržního hospodářství v antidumpingovém řízení 

pro dovoz z Číny. 

 

Čína tvrdila, že daná opatření jsou zřejmě v rozporu s: 

 

 body 2.1 a 2.2 antidumpingové dohody;  

   

 body I:1 a VI:1 dohody GATT z roku 1994.  

 

Dne 23. ledna 2017 proběhly konzultace s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení. 

Ačkoli tyto konzultace pomohly objasnit některé otázky, na nichž se strany neshodovaly, 

samotný spor nevyřešily. 

 

Proto dne 9. března Čína požádala o ustavení poroty, která by záležitost týkající se 

uvedených bodů posoudila.  

 

Pokud přijmeme a budeme sdílet právní argumenty, o něž Evropská komise nový návrh 

opírá, musíme posoudit, zda znění nového návrhu upravuje všechny prvky způsobem, 

který zjevně umožňuje dosáhnout dvou hlavních cílů: 

 

a) zavést metodiku, která snižuje obtížnost výpočtu dumpingu a zlepšuje efektivitu celého 

nástroje, 

 

b) nevytvářet dodatečnou zátěž pro průmysl EU.  

 

V tomto ohledu bychom měli zaměřit svou pozornost a velmi pravděpodobně své 

pozměňovací návrhy na dva hlavní problematické body návrhu Komise: význam termínu 

podstatné zkreslení a jeho kritéria a povahu a obsah zprávy Komise.  

 

1. Význam termínu PODSTATNÉ ZKRESLENÍ a jeho KRITÉRIA  

 

Komise ve svém návrhu zavádí výraz „podstatné zkreslení“, jímž označuje okolnosti, za 

nichž ceny a náklady dané země nepředstavují přiměřený základ pro stanovení běžné 

hodnoty.  

 

V novém čl. 2 odst. 6a písm. a) Komise uvádí, že:  
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„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“,  

 

přičemž v novém čl. 2 odst. 6a písm. b) uvádí, že:  

 

„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 ...“. 

 

Je nezbytné pochopit, zda je pojem „podstatné zkreslení“ a jeho výklad dostatečně zřejmý 

a právně silný, aby odůvodňoval použití alternativní metodiky, nebo zda by měl být 

vymezen lépe.  

 

Máme-li považovat existenci „podstatného zkreslení“ za podmínku pro uplatnění nové 

metodiky, musí být jeho existence náležitě specifikována, aby byl stanoven jednoznačný 

postup pro následné uplatnění nové metodiky.  

 

Na technické informační schůzce konané dne 28. března 2017 Komise objasnila, že 

zkreslení se může týkat výrobních faktorů, jako jsou suroviny, náklady práce, ceny energií 

a dalších. 

 

V případě anomálií při určování těchto výrobních nákladů dojde Komise k závěru, že 

existuje podstatné zkreslení a provede výpočet dumpingu na základě běžné hodnoty, která 

musí být početně zjištěna na základě nezkreslených nákladů v příslušné reprezentativní 

zemi nebo prostřednictvím srovnávacího základu.  

 

Ačkoli se hodnota těchto nákladů určuje v příslušné třetí zemi, prověří Komise strukturu 

celkových výrobních nákladů v zemi, v níž existuje podstatné zkreslení, aby mohla řádně 

posoudit skladbu jednotlivých prvků těchto nákladů.  

 

Nakonec by mělo být zřejmé, že systém nepřebudováváme na základě úpravy nákladů, ale 

na základě určení skutečných nákladů v nezkreslených podmínkách. Tímto způsobem jsou 

rekonstruovány všechny složky výrobních nákladů, pokud zainteresované strany, 

a zejména vývozci, neprokáží, že je daná složka v určitém odvětví nezkreslená. 

 

Je třeba zdůraznit, že Evropský parlament by měl v návrhu lépe upravit pojem „podstatné 

zkreslení“, aby byl jeho význam jasnější. 

 

Uplatnění tohoto přístupu by mohlo být vhodnou alternativou ke stávajícímu systému.  

 

V tomto směru by mohlo být užitečné vypracovat srovnávací analýzu antidumpingového 

zákona Spojených států, který vychází z celního zákona z roku 1930, jenž výslovně 

odkazuje na šest kritérií, na jejichž základě správní orgán určuje, zda je lze zahraniční stát 

považovat za zemi s tržním hospodářstvím.  

 

Porovnání obou systémů rovněž ozřejmí, proč nařízení 1036/2016 vneslo do EU po 

skončení platnosti odst. 15 písm. a) bodu ii) protokolu o přistoupení Číny k WTO.  
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2. Zpráva  

 

V návrhu se uvádí, že „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)“.  

 

Toto ustanovení je nutné považovat za příliš obecné na to, aby umožňovalo dostatečně 

pochopit, jak tento nový mechanismus může fungovat.  

 

Slovo „MOHOU“ navíc vzbuzuje pochybnosti, máme-li zprávu pokládat za základ 

návrhu, a především za důkaz, který mohou odvětvové subjekty EU založit do spisu 

šetření podmínek v určité zemi nebo v určitém odvětví.  

 

Mimoto návrh neobsahuje žádné informace o časových lhůtách schvalování zprávy ani 

o četnosti jejích aktualizací, aby odrážela případný vývoj (pozitivní i negativní) 

v konkrétních odvětvích nebo zemích.  

 

 

Je také nutné vyjasnit úlohu Evropského parlamentu v celém procesu, stejně jako vedení 

konzultací se zainteresovanými stranami z EU při přípravě zprávy. 

 

Závěr: zvážit, zda by měl Evropský parlament tento bod posílit, aby byly záležitosti 

týkající se zprávy, zejména lhůty pro její schvalování a aktualizaci, její struktura a obsah, 

upraveny podrobněji. 

 

 

Ostatní 

 

Domníváme se, že ostatní body návrhu Komise, od čl. 1 odst. 2 (země, které nejsou členy 

WTO) do čl. 1 odst. 5 a články 2, 3 a 4 jsou dostatečně jasné. 

 

Reagují na obavy a odpovídají zájmům průmyslu EU v případě přezkumu a dodatečného 

šetření v oblasti dotací, a proto nevyžadují podstatné změny. 


