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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 

 

 

 



 

PR\1124131RO.docx 3/16 PE602.983v03-00 

 RO 

CUPRINS 

Pagina 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 5 

EXPUNERE DE MOTIVE ...................................................................................................... 14 

 

 

 



 

PE602.983v03-00 4/16 PR\1124131RO.docx 

RO 



 

PR\1124131RO.docx 5/16 PE602.983v03-00 

 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor 

care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor 

care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0721), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0456/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 20171,  

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Ținând cont de experiența câștigată în 

procedurile anterioare, este adecvat să se 

3. Ținând cont de experiența câștigată în 

procedurile anterioare, este adecvat să se 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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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 

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. 

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. De asemenea, este 

adecvat să se clarifice faptul că, pentru a 

stabili existența unei astfel de situații, ar 

trebui să 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 

autorităților din țara exportatoare, 

sacrificând de fapt și de drept o 

guvernanță corporativă adecvată; 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; lipsa unui drept 

al societăților comerciale transparent și 

efectiv și a unui regim de faliment care 

împiedică exercitarea drepturilor de 

proprietate; nivelurile salariale nu sunt 

rezultatul unor negocieri libere între 

lucrători și conducere; lipsa unui set 

transparent de legi produce efecte 

discriminatorii cu privire la societățile 

mixte și la alte investiții străine și accesul 

la finanțarea acordată de instituțiile care 

pun în aplicare obiectivele de politică 

publică și orice alte circumstanțe pe care 

Comisia le consideră relevante pentru a 

evalua existența unor denaturări 

semnificative.  

 Existența unor denaturări semnificative 

în ansamblul economiei sau într-un sector 
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economic al țării exportatoare ar trebui să 

conducă în mod automat la utilizarea 

unor prețuri, costuri sau valori de 

referință nedenaturate internaționale, 

dintr-o țară terță sau din UE pentru 

fiecare factor de producție la construirea 

valorii normale. 

 Cu toate acestea, în cazul în care un 

producător exportator dintr-o țară ce nu 

îndeplinește aceste condiții demonstrează 

în mod clar că costurile sale pentru unul 

sau mai mulți factori individuali de 

producție nu sunt denaturate, costurile 

respective ar trebui să fie utilizate la 

construirea valorii sale normale.  

 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; pentru acele 

țări în care s-a înregistrat un număr 

considerabil de cazuri antidumping, 

raportul ar trebui să fie finalizat și 

adoptat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Industria din 

Uniune ar trebui să fie consultată în 

cursul procesului de elaborare a 

raportului. 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; 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. În conformitate cu 

rolul său, Parlamentului European 

trebuie să monitorizeze procesul de 

elaborare a raportului. La solicitarea 

Parlamentului European sau în cazul 

unei schimbări a circumstanțelor într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector, 

Comisia actualizează raportul. În orice 

caz, Comisia Europeană ar trebui să 

efectueze o analiză a raportului din doi în 

doi ani. 
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Or. en 

 

Amendamentul  2 

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 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. 

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 ar trebui stabilite pe o bază 

rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative, pe baza unor 

prețuri și valori de referință internaționale 

sau de pe piețele din Uniune. 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. 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6a. (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. 

6a. (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 ansamblul 

economiei sau în anumite sectoare ale 

acesteia, 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, inclusiv cele 

dintr-un stat membru, 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se poate considera că există denaturări 

considerabile pentru produsul în cauză în 

sensul literei (a) atunci când, printre altele, 

(b) Se poate considera că există denaturări 

semnificative în sensul literei (a) atunci 

când, printre altele, prețurile sau costurile 
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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. 

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. 

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 autorităților din 

țara exportatoare, sacrificând de fapt și de 

drept o guvernanță corporativă adecvată; 

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; lipsa unui drept 

al societăților comerciale transparent și 

efectiv și a unui regim de faliment care 

împiedică exercitarea drepturilor de 

proprietate; nivelurile salariale nu sunt 

rezultatul unor negocieri libere între 

lucrători și conducere; lipsa unui set 

transparent de legi produce efecte 

discriminatorii cu privire la societățile 

mixte și la alte investiții străine; accesul la 

finanțarea acordată de instituțiile care pun 

în aplicare obiectivele de politică publică și 

orice alte circumstanțe pe care Comisia le 

consideră relevante pentru a evalua 

existența unor denaturări semnificative. 

 Existența unor denaturări semnificative 

în ansamblul economiei sau într-un sector 

economic al țării exportatoare ar trebui să 

conducă în mod automat la utilizarea 

unor prețuri, costuri sau valori de 

referință nedenaturate internaționale, 

dintr-o țară terță sau din UE pentru 

fiecare factor de producție la construirea 

valorii normale. 

 În cazul în care un producător exportator 

dintr-o țară ce nu îndeplinește aceste 

condiții demonstrează în mod clar că 
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costurile sale pentru unul sau mai mulți 

factori individuali de producție nu sunt 

denaturate, costurile respective sunt 

utilizate la construirea valorii sale 

normale. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

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

 

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 un raport 

detaliat care să descrie situația specifică 

privind criteriile enumerate la litera (b) 

dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Pentru acele țări pentru care s-a 

deschis un număr considerabil de cauze 

antidumping, raportul este finalizat și 

adoptat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. Industria din 

Uniune este consultată în cursul 

procesului de elaborare a raportului. 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. În conformitate cu rolul său, 

Parlamentului European monitorizează 

procesul de elaborare a raportului. La 

solicitarea Parlamentului European sau 

la propria inițiativă a Comisiei în cazul 

unei schimbări a circumstanțelor într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector, 
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Comisia actualizează raportul. În orice 

caz, Comisia Europeană efectuează o 

analiză a raportului din doi în doi ani. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

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

 

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 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. În cazul în care concluziile raportului 

arată existența unor denaturări 

semnificative, raportul în temeiul 

alineatului (6) litera (b) constituie o 

dovadă suficientă pentru a justifica 

calcularea valorii normale în 

conformitate cu metodologia menționată 

la litera (a). În orice caz, nu se impun 

sarcini suplimentare industriei din 

Uniune. 

 Lipsa unui raport nu împiedică Comisia 

să utilizeze orice informații sau date 

disponibile pentru a stabili existența unor 

denaturări semnificative și a utiliza 

metodologia menționată la litera (a) în 

cazul în care sunt îndeplinite cerințele 

relevante. 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036 

Articolul 2 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„7. În cazul importurilor care provin 

din țări care, la data deschiderii procedurii, 

nu sunt membre ale OMC și care sunt 

enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 

2015/755, valoarea normală se stabilește pe 

baza prețului sau a valorii construite într-o 

țară terță care are economie de piață sau 

pe baza prețului dintr-o astfel de țară terță 

către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în 

cazul în care aceste opțiuni nu sunt 

posibile, în orice alt mod rezonabil, 

inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau 

care urmează să fie plătit în Uniune pentru 

produsul similar, ajustat în mod 

corespunzător, în cazul în care este 

necesar, pentru ca acesta să includă o marjă 

de profit rezonabilă. 

„7. În cazul importurilor care provin 

din țări care, la data deschiderii procedurii, 

nu sunt membre ale OMC și care sunt 

enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 

2015/755, valoarea normală se stabilește pe 

baza prețului sau a valorii construite într-o 

țară reprezentativă adecvată sau pe baza 

prețului dintr-o astfel de țară terță către alte 

țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în 

care aceste opțiuni nu sunt posibile, în 

orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza 

prețului plătit efectiv sau care urmează să 

fie plătit în Uniune pentru produsul similar, 

ajustat în mod corespunzător, în cazul în 

care este necesar, pentru ca acesta să 

includă o marjă de profit rezonabilă. 

Țara terță cu economie de piață adecvată 

se alege în mod rezonabil, ținând seama de 

toate informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară terță cu economie de 

piață care face obiectul aceleiași anchete. 

Țara reprezentativă adecvată se alege în 

mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în 

momentul efectuării alegerii. Se ține, de 

asemenea, seama de termene; dacă este 

cazul, se alege o țară reprezentativă 

adecvată care face obiectul aceleiași 

anchete. 

Părțile vizate de anchetă sunt informate 

imediat după deschiderea acesteia cu 

privire la țara terță cu economie de piață 

luată în considerare și au la dispoziție 10 

zile pentru a-și prezenta observațiile.” 

Părțile vizate de anchetă sunt informate de 

îndată după deschiderea acesteia cu privire 

la țara reprezentativă adecvată luată în 

considerare și au la dispoziție 10 zile 

pentru a-și prezenta observațiile.” 

Or. en 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Contextul juridic:  

 

1. Propunerea a fost declanșată de recenta expirare a punctului 15 litera (a) subpunctul (ii) din 

Protocolul de aderare la OMC. Punctul respectiv din Protocolul de aderare a permis 

membrilor OMC să trateze China ca pe o țară fără economie de piață și, în consecință, să 

calculeze taxe antidumping prin aplicarea unei metodologii alternative în locul 

metodologiei standard.  

 

Ca urmare a expirării acestui punct, la 12 decembrie 2016, China a solicitat desfășurarea 

unor consultări cu Uniunea Europeană cu privire la anumite dispoziții ale regulamentului 

UE referitoare la stabilirea valorii normale pentru țările fără economie de piață în 

procedurile antidumping care implică importuri din China. 

 

China a susținut că măsurile par a fi incompatibile cu: 

 

 articolele 2.1 și 2.2 din Acordul antidumping;  

  

 articolul I:1 și VI:1 din GATT 1994.  

 

La data de 23 ianuarie 2017, au fost organizate consultări cu scopul de a se ajunge la o 

soluție satisfăcătoare pentru ambele părți. Deși aceste consultări au contribuit la clarificarea 

unora dintre problemele discutate de părți, acestea nu au reușit să soluționeze litigiul. 

 

Prin urmare, la 9 martie, China a solicitat constituirea unui grup care să examineze 

chestiunea legată de articolele de mai sus.  

 

În cazul în care acceptăm și împărtășim argumentele juridice pe care Comisia Europeană 

și-a întemeiat noua propunere trebuie să examinăm dacă textul noii propuneri include toate 

elementele într-un mod care să permită în mod clar atingerea celor două obiective majore: 

 

a) dispunerea de o metodologie care să simplifice calcularea dumpingului și să eficientizeze 

întregul instrument 

 

b) evitarea creării de sarcini suplimentare pentru industria din UE  

 

În acest sens, ar trebui să ne concentrăm atenția și, foarte probabil, amendamentele pe cele 

două aspecte majore ale propunerii Comisiei: sensul denaturărilor semnificative și criteriile 

aferente, precum și natura și conținutul raportului Comisiei.  

 

1. Sensul DENATURĂRILOR SEMNIFICATIVE și CRITERIILE aferente:  

 

Propunerea Comisiei introduce expresia „denaturări semnificative” pentru a face referire la 

acele circumstanțe în care prețurile și costurile de pe piața internă nu ar oferi o bază 

rezonabilă pentru a stabili valoarea normală.  

 

În conformitate cu noul alineat (6a) litera (a) de la articolul 2 unde Comisia menționează că  
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„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”  

 

și în conformitate cu noul alineat (6a) litera (b) de la articolul 2 unde se precizează că  

 

„[s]e poate considera că există denaturări [semnificative] 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 [...]”, 

 

este esențial să se înțeleagă dacă conceptul și definiția „denaturărilor semnificative” sunt 

suficient de clare și solide din punct de vedere juridic încât să justifice utilizarea unei 

metodologii alternative sau ar trebui să fie precizate suplimentar.  

 

În cazul în care trebuie să considerăm existența „denaturărilor semnificative” drept condiție 

pentru aplicarea noii metodologii, această existență trebuie să fie definită în mod 

corespunzător pentru a avea o metodă univocă în vederea aplicării în consecință a noii 

metodologii.  

 

Cu ocazia informării tehnice ținute la 28 martie 2017 Comisia a clarificat faptul că 

denaturările pot să se refere la factori de producție precum materiile prime, costul forței de 

muncă, costul energiei și altele. 

 

Existența unor anomalii în stabilirea acestor costuri de producție va determina Comisia să 

concluzioneze că există denaturări semnificative și va duce la calcularea dumpingului pe 

baza valorii normale care trebuie să fie construită cu ajutorul costurilor nedenaturate dintr-

o țară reprezentativă adecvată sau al valorilor de referință internaționale.  

 

Deși valoarea acestor costuri este stabilită în țara terță adecvată, Comisia va verifica 

structura ansamblului costurilor de producție din țara în care există denaturări semnificative 

pentru a evalua în mod corespunzător combinația diferitelor elemente ale unor astfel de 

costuri.  

 

Ar trebui să fie clar la final că nu reconstruim sistemul pe baza unei operațiuni de ajustare 

a costurilor, ci pe baza stabilirii efective a acestor costuri acolo unde nu sunt denaturate. 

Toate componentele costurilor de producție sunt reconstruite în acest mod dacă părțile 

interesate, în special exportatorii, nu pot demonstra faptul că o astfel de componentă dintr-

un anumit sector nu este denaturată. 

 

Este important să se sublinieze că, de fapt, Parlamentul European ar trebui să modifice 

propunerea astfel încât să definească mai bine conceptul de denaturări semnificative pentru 

a-l face mai clar. 

 

Adoptarea acestei abordări ar putea să reprezinte o soluție rezonabilă alternativă la sistemul 

actual.  

 

Astfel ar putea fi util să se realizeze o analiză comparativă cu regulamentul antidumping al 

Statelor Unite bazat pe Actul tarifar din 1930, care conține o trimitere explicită la șase 

criterii utilizate de autoritatea de administrare pentru a stabili dacă o țară străină poate fi 
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considerată ca având o economie de piață.  

 

Comparația dintre cele două sisteme este, de asemenea, necesară pentru a înțelege motivul 

pentru care Regulamentul nr. 1036/2016 a plasat UE într-o situație de incertitudine juridică 

după expirarea punctului 15 litera (a) subpunctul (ii) din Protocolul de aderare a Chinei la 

OMC.  

 

 

2. Raportul:  

 

Propunerea prevede că „[d]acă 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”.  

 

Prevederea respectivă trebuie considerată ca fiind prea generală pentru a înțelege corect 

modul în care ar putea funcționa noul mecanism.  

 

În plus, utilizarea cuvântului POT creează mai multe probleme dacă trebuie să considerăm 

raportul ca element central al propunerii, și anume ca element de probă care ar putea fi 

inclus de industria din UE în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau sectorul în cauză.  

 

De asemenea, propunerea nu furnizează niciun fel de informații cu privire la calendarul 

adoptării sale și la cât de regulat va fi actualizat raportul pentru a reflecta posibilele evoluții 

(pozitive sau negative) din anumite sectoare sau țări.  

 

 

Rolul Parlamentului European în cadrul întregii proceduri ar trebui să fie clarificat, ca și 

consultarea părților interesate din UE la elaborarea raportului. 

 

Concluzie: trebuie să se examineze dacă Parlamentul European ar trebui să consolideze 

acest aspect, pentru a avea mai multă claritate cu privire la raport, în special la momentul 

adoptării și al actualizării sale, precum și cu privire la structura și detaliile acestuia. 

 

 

Alte chestiuni 

 

Considerăm că celelalte elemente ale propunerii Comisiei, de la articolul 1 alineatul (2) - 

țări care nu sunt membre ale OMC - până la articolul 1 alineatul (5), precum și articolele 2, 

3 și 4 sunt suficient de clare. 

 

Ele corespund preocupărilor și intereselor industriei din UE în cazurile de reexaminare și 

de anchetare suplimentară pentru subvenții și, prin urmare, nu sunt necesare modificări 

importante în aceste părți ale textului. 

 


