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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 

2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in 

Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice 

Evropske unije 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0721), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0456/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 

20171, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za 

industrijo, raziskave in energetiko (A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Glede na izkušnje iz preteklih postopkov 

je primerno, da se pojasnijo okoliščine, v 

katerih se lahko šteje, da obstaja znatno 

izkrivljanje, ki v veliki meri vpliva na sile 

prostega trga. Zlasti je primerno pojasniti, 

da se za to stanje lahko šteje, da med 

drugim obstaja, kadar sporočene cene ali 

3. Glede na izkušnje iz preteklih postopkov 

je primerno, da se pojasnijo okoliščine, v 

katerih se lahko šteje, da obstaja znatno 

izkrivljanje, ki v veliki meri vpliva na sile 

prostega trga. Zlasti je primerno pojasniti, 

da se za to stanje lahko šteje, da med 

drugim obstaja, kadar sporočene cene ali 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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stroški, vključno s stroški surovin, niso 

rezultat sil prostega trga zaradi poseganja 

države. Primerno je pojasniti tudi, da se pri 

preučitvi, ali takšno stanje obstaja ali ne, 

lahko med drugim upošteva možni učinek 

naslednjega: ali zadevni trg v veliki meri 

oskrbujejo podjetja, ki delujejo v okviru 

lastništva, pod nadzorom ali političnim 

nadzorom ali navodili organov države 

izvoznice; ali prisotnost države v podjetjih 

državi omogoča, da vpliva na cene ali 

stroške; ali javne politike ali ukrepi ne 

dajejo prednosti domačim dobaviteljem ali 

kako drugače vplivajo na sile prostega trga; 

ter dostopa do financiranja, ki ga 

ponujajo institucije, ki izvajajo cilje javne 

politike. Primerno je tudi določiti, da 

lahko službe Komisije izdajo poročilo z 

opisom konkretnega stanja glede teh meril 
v posamezni državi ali posameznem 

sektorju; da se lahko takšno poročilo in 

dokazi, na katere se opira, priložijo spisu 

kakršne koli preiskave, ki se nanaša na 

navedeno državo ali sektor; in da bi 

morale imeti zainteresirane strani dovolj 

priložnosti, da podajo pripombe glede 

poročila in dokazov, na katere se poročilo 

opira, pri vsaki preiskavi, v kateri se 

takšno poročilo ali dokazi uporabljajo. 

stroški, vključno s stroški surovin in 

drugih proizvodnih dejavnikov, niso 

rezultat sil prostega trga zaradi poseganja 

države. Primerno je pojasniti tudi, da bi se 

moral pri preučitvi, ali takšno stanje 

obstaja ali ne, med drugim upoštevati 

možni učinek naslednjega: ali zadevni trg v 

veliki meri oskrbujejo podjetja, ki delujejo 

v okviru lastništva, pod nadzorom ali 

političnim nadzorom ali navodili organov 

države izvoznice, ki dejansko in pravno 

žrtvuje korporativno upravljanje; ali 

prisotnost države v podjetjih državi 

omogoča, da vpliva na cene ali stroške; ali 

javne politike ali ukrepi ne dajejo prednosti 

domačim dobaviteljem ali kako drugače 

vplivajo na sile prostega trga; odsotnosti 

preglednega in učinkovitega prava družb 

in režim stečajev, ki preprečuje izvajanje 

premoženjskega prava; urnih postavk, ki 

niso rezultat prostega dogovora med 

delavci in upravo; odsotnosti pregledne 

zakonodaje, ki povzroča diskriminacijo v 

zvezi s skupnimi podjetji in drugimi tujimi 

naložbami ter dostopom do financiranja, 

ki ga ponujajo institucije, ki izvajajo cilje 

javne politike, ter vseh drugih okoliščin, 

ki jih Komisija šteje za ustrezne pri 

ocenjevanju obstoja znatnega izkrivljanja.  

 Znatno izkrivljanje v celotnem 

gospodarstvu ali v sektorju gospodarstva 

države izvoznice bi moralo samodejno 

voditi k uporabi neizkrivljenih 

mednarodnih cen in referenčnih vrednosti 

ali cen in referenčnih vrednosti tretje 

države ali EU za vsak proizvodni dejavnik 

pri oblikovanju normalne vrednosti. 

 Vendar če proizvajalec izvoznik iz države, 

ki ne izpolnjuje teh pogojev, jasno 

prikaže, da njegovi stroški enega ali več 

posameznih proizvodnih dejavnikov niso 

izkrivljeni, bi bilo treba pri oblikovanju 

normalne vrednosti uporabiti te stroške.  

 Primerno je tudi določiti, da lahko službe 

Komisije izdajo poročilo z opisom 

konkretnega stanja glede teh meril v 

posamezni državi ali posameznem 

sektorju; za države, v katerih je bilo 
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zabeleženo znatno število protidampinških 

primerov, bi bilo treba poročilo pripraviti 

in sprejeti pred začetkom veljavnosti te 

uredbe. V procesu priprave poročila bi se 

bilo treba posvetovati z industrijo Unije. 

Takšno poročilo in dokazi, na katere se 

opira, se lahko priložijo spisu kakršne koli 

preiskave, ki se nanaša na navedeno 

državo ali sektor; in da bi morale imeti 

zainteresirane strani dovolj priložnosti, da 

podajo pripombe glede poročila in 

dokazov, na katere se poročilo opira, pri 

vsaki preiskavi, v kateri se takšno poročilo 

ali dokazi uporabljajo. Evropski 

parlament v skladu s svojo vlogo spremlja 

proces priprave poročila. Na zahtevo 

Evropskega parlamenta ali v primeru 

spremenjenih okoliščin v specifični državi 

ali sektorju Komisija poročilo posodobi. V 

vsakem primeru bi morala Evropska 

komisija poročilo vsaki dve leti pregledati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Primerno je tudi opozoriti, da bi se 

stroški običajno morali izračunati na 

osnovi evidenc, ki jih hrani izvoznik ali 

proizvajalec v preiskavi. Kadar pa v državi 

izvoznici obstaja znatno izkrivljanje, zaradi 

česar so stroški v evidencah zadevne 

stranke umetno nizki, se lahko takšni 

stroški prilagodijo ali določijo na kateri 

koli razumni podlagi, vključno z 

informacijami, ki izhajajo iz drugih 

reprezentativnih trgov ali mednarodnih cen 

ali referenčnih vrednosti.  Glede na 

izkušnje iz preteklih postopkov je primerno 

dodatno pojasniti, da bi se za namene 

uporabe določb, ki jih uvaja ta uredba, 

morali ustrezno upoštevati vsi relevantni 

4. Primerno je tudi opozoriti, da bi se 

stroški običajno morali izračunati na 

osnovi evidenc, ki jih hrani izvoznik ali 

proizvajalec v preiskavi. Kadar pa v državi 

izvoznici obstaja znatno izkrivljanje, zaradi 

česar so stroški v evidencah zadevne 

stranke umetno nizki, bi se morali takšni 

stroški prilagoditi ali določiti na kateri koli 

razumni podlagi, vključno z informacijami, 

ki izhajajo iz drugih reprezentativnih trgov, 

mednarodnih cen ali referenčnih vrednosti 

ali trgov v Uniji. Glede na izkušnje iz 

preteklih postopkov je primerno dodatno 

pojasniti, da bi se za namene uporabe 

določb, ki jih uvaja ta uredba, morali 

ustrezno upoštevati vsi relevantni dokazi, 
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dokazi, vključno z ustreznimi 

ocenjevalnimi poročili o okoliščinah na 

domačem trgu proizvajalcev izvoznikov in 

dokazi, na katerih poročila temeljijo, ki so 

bili priloženi spisu in glede katerih so 

imele zainteresirane strani priložnost 

podati pripombe. 

vključno z ustreznimi ocenjevalnimi 

poročili o okoliščinah na domačem trgu 

proizvajalcev izvoznikov in dokazi, na 

katerih poročila temeljijo, ki so bili 

priloženi spisu in glede katerih so imele 

zainteresirane strani priložnost podati 

pripombe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a točka a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6a. (a) Če se pri uporabi te določbe ali 

katere koli druge ustrezne določbe te 

uredbe ugotovi, da ni primerno uporabiti 

domačih cen in stroškov v državi izvoznici 

zaradi znatnega izkrivljanja, se normalna 

vrednost konstruira na podlagi stroškov 

proizvodnje in prodaje, ki odražajo 

neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti. 

Viri, ki bi se lahko uporabili za ta namen, 

so lahko med drugim neizkrivljene 

mednarodne cene, stroški ali referenčna 

merila ali ustrezni stroški proizvodnje in 

prodaje v ustrezni reprezentativni državi, ki 

je po gospodarski razvitosti podobna 
državi izvoznici, pod pogojem, da so 

relevantni podatki o stroških na voljo takoj. 

Konstruirana normalna vrednost vključuje 

razumen znesek za upravne, prodajne in 

splošne stroške in za dobiček. 

6a. (a) Če se ugotovi, da ni primerno 

uporabiti domačih cen in stroškov v državi 

izvoznici zaradi znatnega izkrivljanja v 

celotnem gospodarstvu ali njegovih 

sektorjih, se normalna vrednost konstruira 

na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, 

ki odražajo neizkrivljene cene ali 

referenčne vrednosti. Viri, ki bi se lahko 

uporabili za ta namen, so lahko med 

drugim neizkrivljene mednarodne cene, 

stroški ali referenčna merila ali ustrezni 

stroški proizvodnje in prodaje v ustrezni 

reprezentativni državi, tudi v državi 

članici, pod pogojem, da so relevantni 

podatki o stroških na voljo takoj. 

Konstruirana normalna vrednost vključuje 

razumen znesek za upravne, prodajne in 

splošne stroške in za dobiček. 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a –  točka b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (b) Lahko se šteje, da obstaja znatno 

izkrivljanje za zadevni izdelek v smislu 

točke (a), kadar med drugim sporočene 

cene ali stroški, vključno s stroški surovin, 

niso rezultat sil prostega trga zaradi 

poseganja države. Pri preučitvi, ali znatno 

izkrivljanje obstaja ali ne, se lahko med 

drugim upošteva možni učinek 

naslednjega: ali zadevni trg v veliki meri 

oskrbujejo podjetja, ki delujejo v okviru 

lastništva, pod nadzorom ali političnim 

nadzorom ali navodili organov države 

izvoznice; ali prisotnost države v podjetjih 

državi omogoča, da vpliva na cene ali 

stroške; ali javne politike ali ukrepi ne 

dajejo prednosti domačim dobaviteljem ali 

kako drugače vplivajo na sile prostega trga; 

ter dostopa do financiranja, ki ga ponujajo 

institucije, ki izvajajo cilje javne politike. 

(b) Lahko se šteje, da obstaja znatno 

izkrivljanje v smislu točke (a), kadar med 

drugim sporočene cene ali stroški, vključno 

s stroški surovin in drugih proizvodnih 

dejavnikov, niso rezultat sil prostega trga 

zaradi poseganja države. Pri preučitvi, ali 

znatno izkrivljanje obstaja ali ne, se med 

drugim upošteva možni učinek 

naslednjega: ali zadevni trg v veliki meri 

oskrbujejo podjetja, ki delujejo v okviru 

lastništva, pod nadzorom ali političnim 

nadzorom ali navodili organov države 

izvoznice, ki dejansko in pravno žrtvuje 

korporativno upravljanje; ali prisotnost 

države v podjetjih državi omogoča, da 

vpliva na cene ali stroške; ali javne politike 

ali ukrepi ne dajejo prednosti domačim 

dobaviteljem ali kako drugače vplivajo na 

sile prostega trga; odsotnosti preglednega 

in učinkovitega prava družb in režim 

stečajev, ki preprečuje izvajanje 

premoženjskega prava; urnih postavk, ki 

niso rezultat prostega dogovora med 

delavci in upravo; odsotnosti pregledne 

zakonodaje, ki povzroča diskriminacijo v 

zvezi s skupnimi podjetji in drugimi tujimi 

naložbami; dostopa do financiranja, ki ga 

ponujajo institucije, ki izvajajo cilje javne 

politike, ter vseh drugih okoliščin, ki jih 

Komisija šteje za ustrezne pri ocenjevanju 

obstoja znatnega izkrivljanja. 

 Znatno izkrivljanje v celotnem 

gospodarstvu ali v sektorju gospodarstva 

države izvoznice samodejno vodi k 

uporabi neizkrivljenih mednarodnih cen 

in referenčnih vrednosti ali cen in 

referenčnih vrednosti tretje države ali EU 

za vsak proizvodni dejavnik pri 

oblikovanju normalne vrednosti. 
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 Če proizvajalec izvoznik iz države, ki ne 

izpolnjuje teh pogojev, jasno prikaže, da 

njegovi stroški enega ali več posameznih 

proizvodnih dejavnikov niso izkrivljeni, se 

pri oblikovanju normalne vrednosti 

uporabijo ti stroški. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a –  točka c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) Po potrebi lahko službe Komisije 

izdajo poročilo z opisom konkretnega 

stanja glede meril, navedenih v točki (b), v 

posamezni državi ali posameznem sektorju. 

Takšno poročilo in dokazi, na katere se 

poročilo opira, se lahko priložijo spisu 

kakršne koli preiskave, ki se nanaša na 

navedeno državo ali navedeni sektor. 

Zainteresirane strani bi morale imeti dovolj 

priložnosti, da dopolnijo poročilo in 

dokaze, na katere se poročilo opira, podajo 

pripombe v zvezi z njimi ali se oprejo 

nanje pri vsaki preiskavi, v kateri se takšno 

poročilo ali dokazi uporabljajo. Sprejete 

ugotovitve upoštevajo vse ustrezne dokaze 

v spisu. 

(c) Službe Komisije izdajo podrobno 

poročilo z opisom konkretnega stanja glede 

meril, navedenih v točki (b), v posamezni 

državi ali posameznem sektorju. Za države, 

v katerih je bilo odprto znatno število 

protidampinških primerov, se poročilo 

pripravi in sprejme pred začetkom 

veljavnosti te uredbe. V procesu priprave 

poročila se opravi posvetovanje z 

industrijo Unije. Takšno poročilo in 

dokazi, na katere se poročilo opira, se 

lahko priložijo spisu kakršne koli 

preiskave, ki se nanaša na navedeno državo 

ali navedeni sektor. Zainteresirane strani bi 

morale imeti dovolj priložnosti, da 

dopolnijo poročilo in dokaze, na katere se 

poročilo opira, podajo pripombe v zvezi z 

njimi ali se oprejo nanje pri vsaki 

preiskavi, v kateri se takšno poročilo ali 

dokazi uporabljajo. Sprejete ugotovitve 

upoštevajo vse ustrezne dokaze v spisu. 

Evropski parlament v skladu s svojo vlogo 

spremlja proces priprave poročila. Na 

zahtevo Evropskega parlamenta ali na 

lastno pobudo Komisije, ko se okoliščine v 

specifični državi ali sektorju spremenijo, 

Komisija poročilo posodobi. V vsakem 

primeru Evropska komisija poročilo vsaki 

dve leti pregleda. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a –  točka d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Industrija Unije se lahko opre na 

poročilo iz točke (c) pri izračunu normalne 

vrednosti pri vložitvi pritožbe v skladu s 

členom 5 ali zahtevka za pregled v skladu s 

členom 11. 

(d) Industrija Unije se lahko opre na 

poročilo iz točke (c) pri izračunu normalne 

vrednosti pri vložitvi pritožbe v skladu s 

členom 5 ali zahtevka za pregled v skladu s 

členom 11. Kadar ugotovitve iz poročila 

kažejo na obstoj znatnega izkrivljanja, 

pomeni poročilo v skladu z odstavkom 

6(b) zadosten dokaz za utemeljitev 

izračuna normalne vrednosti v skladu z 

metodologijo iz pododstavka (a). V 

nobenem primeru se industriji Unije ne 

naložijo dodatna bremena. 

 Odsotnost poročila Komisiji ne prepreči 

uporabe vseh razpoložljivih informacij ali 

podatkov za določitev obstoja znatnega 

izkrivljanja in uporabo metodologije iz 

pododstavka (a), če so ustrezne zahteve 

izpolnjene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

'7. „V primeru uvoza iz držav, ki na 

dan začetka preiskave niso članice STO in 

so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 

2015/755, se normalna vrednost določi na 

'7. V primeru uvoza iz držav, ki na dan 

začetka preiskave niso članice STO in so 

navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 

2015/755, se normalna vrednost določi na 
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podlagi cene ali konstruirane vrednosti v 

tretji državi s tržnim gospodarstvom ali 

cene, ki velja pri izvozu iz te tretje države 

v druge države, vključno z Unijo, ali, kjer 

to ni mogoče, na kateri koli drugi razumni 

osnovi, vključno s ceno, ki se je dejansko 

plačevala ali se plačuje v Uniji za podoben 

proizvod, po potrebi primerno prilagojeni, 

tako da vsebuje razumno profitno maržo. 

podlagi cene ali konstruirane vrednosti v 

primerni reprezentativni državi ali cene, ki 

velja pri izvozu iz te tretje države v druge 

države, vključno z Unijo, ali, kjer to ni 

mogoče, na kateri koli drugi razumni 

osnovi, vključno s ceno, ki se je dejansko 

plačevala ali se plačuje v Uniji za podoben 

proizvod, po potrebi primerno prilagojeni, 

tako da vsebuje razumno profitno maržo. 

Primerna tretja država s tržnim 

gospodarstvom se izbere na smiseln način, 

pri čemer se ustrezno upoštevajo vse 

zanesljive informacije, ki so dostopne v 

času izbire. Upoštevajo se tudi roki; kjer je 

to primerno, se uporabi tretja država s 

tržnim gospodarstvom, ki je predmet iste 

preiskave. 

Primerna reprezentativna tretja država se 

izbere na smiseln način, pri čemer se 

ustrezno upoštevajo vse zanesljive 

informacije, ki so dostopne v času izbire. 

Upoštevajo se tudi roki; kjer je to 

primerno, se uporabi primerna 

reprezentativna država, ki je predmet iste 

preiskave. 

Stranke, udeležene v preiskavi, se o 

predvideni tretji državi s tržnim 

gospodarstvom obvestijo kmalu po 

začetku preiskave in imajo 10 dni časa za 

predložitev pripomb.“ 

Stranke, udeležene v preiskavi, se o 

predvideni primerni reprezentativni državi 

obvestijo takoj po začetku preiskave in 

imajo 10 dni časa za predložitev pripomb.“ 

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

Pravni okvir  

 

1. Predlog je bil pripravljen, ker je odstavek 15(a)(ii) protokola o pristopu k STO nedavno 

prenehal veljati. Članice STO so Kitajsko na podlagi omenjenega odstavka protokola o 

pristopu lahko obravnavale kot državo brez tržnega gospodarstva in posledično 

zaračunavale dampinške dajatve, tako da so namesto standardne uporabile drugo 

metodologijo.  

 

Ker je ta odstavek 12. decembra 2016 prenehal veljati, je Kitajska zaprosila za posvetovanja 

z Evropsko unijo glede nekaterih določb uredbe EU v zvezi z določitvijo normalne 

vrednosti za države brez tržnega gospodarstva v protidampinških postopkih, ki se nanašajo 

na uvoz iz Kitajske. 

 

Kitajska je trdila, da se ti ukrepi zdijo neskladni s: 

 

 členoma 2.1 in 2.2 protidampinškega sporazuma ter  

   

 členoma I:1 in VI:1 protidampinškega sporazuma GATT iz leta 1994.  

 

Posvetovanja so nato potekala 23. januarja 2017, njihov cilj pa je bil doseči rešitev, s katero 

bi bili zadovoljni obe strani. Posvetovanja so sicer pripomogla k razjasnitvi nekaterih 

vprašanj, ki sta jih strani imeli, ni pa jima uspelo z njimi spora razrešiti. 

 

Zato je Kitajska 9. marca zaprosila, da se ustanovi svet, ki bi preučil zadevo iz zgoraj 

navedenih členov.  

 

Če sprejmemo in se strinjamo s pravnimi argumenti, na katerih je Evropska komisija 

osnovala novi predlog, moramo preučiti, ali besedilo tega novega predloga vključuje vse 

elemente na način, ki jasno omogoča uresničitev dveh glavnih ciljev: 

 

a) zagotovitev metodologije, s pomočjo katere bo mogoče lažje izračunati stopnjo 

dampinga, učinkovitost celotnega instrumenta pa izboljšati; 

 

b) da se industrije EU ne obremeni še bolj.  

 

V zvezi s tem bomo morali pozornost in zelo verjetno tudi naše predloge spremembe 

usmeriti v pomembni vprašanji iz predloga Komisije: pomen znatnega izkrivljanja in 

njegova merila ter naravo in vsebino predloga Komisije.  

 

1. Pomen ZNATNEGA IZKRIVLJANJA in njegova MERILA  

 

Predlog Komisije uvaja izraz znatnega izkrivljanja za sklicevanje na okoliščine, v katerih 

domače cene in stroški ne bi bili razumna osnova za določitev normalne vrednosti.  

 

V skladu z novim odstavkom 6a(a) v členu 2, v katerem Komisija navaja, da se  

 

„zaradi znatnega izkrivljanja /.../ normalna vrednost konstruira na podlagi stroškov 
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proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti“,  

 

in v skladu z novim odstavkom 6a(b) v členu 2, v katerem je določeno, da se lahko  

 

„šteje, da obstaja znatno izkrivljanje za zadevni izdelek v smislu točke (a), kadar med 

drugim sporočene cene ali stroški, vključno s stroški surovin, niso rezultat sil prostega trga 

/.../“, 

 

je ključnega pomena razumeti, ali sta koncept in opredelitev izraza „znatno izkrivljanje“ 

dovolj jasna in pravno dovolj prepričljiva, da bi upravičila uporabo druge metodologije, 

oziroma ali ju je treba bolje določiti.  

 

Če naj obstoj znatnega izkrivljanja upoštevamo kot pogoj za uporabo nove metodologije, 

mora biti ta obstoj ustrezno opredeljen, da bomo imeli enotno metodo za dosledno uporabo 

te nove metodologije.  

 

Komisija je 28. marca 2017 na tehnični predstavitvi pojasnila, da se lahko izkrivljanje 

nanaša na proizvodne dejavnike, kot so surovine, stroški dela, stroški energije in drugi 

stroški. 

 

Če bo pri določanju teh stroškov proizvodnje prišlo do nepravilnosti, bo Komisija sklenila, 

da obstaja znatno izkrivljanje, in odločila, kako izračunati stopnjo dampinga na podlagi 

normalne vrednosti, ki se konstruira na podlagi neizkrivljenih stroškov v ustrezni 

reprezentativni državi ali mednarodnih referenčnih vrednosti.  

 

Čeprav je vrednost teh stroškov določena v ustrezni tretji državi, bo Komisija preučila 

strukturo celotnih stroškov proizvodnje v državi, kjer znatno izkrivljanje obstaja, da bo 

lahko ustrezno ocenila kombinacijo različnih elementov teh stroškov.  

 

Končno pa bi moralo biti jasno, da do tega sistema ne bomo prišli tako, da bomo stroške 

prilagodili, temveč tako, da jih dejansko določimo tam, kjer niso izkrivljeni. Na ta način je 

treba priti do vseh komponent stroškov proizvodnje, razen če lahko zainteresirane strani – 

in zlasti izvozniki – dokažejo, da posamezni elementi v določenem sektorju niso izkrivljeni. 

 

Pomembno je poudariti, da bi moral Evropski parlament predlog spremeniti tako, da bi bil 

pomen znatnega izkrivljanja konkretneje določen, kar bo omogočilo njegovo boljše 

razumevanje. 

 

Uporaba takšnega pristopa bi lahko pomenila razumno rešitev, ki bi lahko bila alternativa 

sedanjemu sistemu.  

 

Tako bi lahko bilo koristno opraviti primerjalno analizo s protidampinško uredbo Združenih 

držav, ki temelji na carinskem zakonu iz leta 1930, ki vsebuje izrecen sklic na šest meril, s 

pomočjo katerih upravni organ ugotovi, ali se za določeno tujo državo lahko šteje, da deluje 

kot tržno gospodarstvo.  

 

Primerjava teh dveh sistemov je potrebna tudi zato, da se razjasni, zakaj se je Evropska 

unija po tem, ko je del 15(a)(ii) Protokola o pristopu Kitajske k STO prenehal veljati, zaradi 

Uredbe (EU) 2016/1036 znašla v pravni negotovosti.  
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2. Poročilo:  

 

V predlogu je določeno, da lahko službe Komisije po potrebi „izdajo poročilo z opisom 

konkretnega stanja glede meril, navedenih v točki (b), v posamezni državi ali posameznem 

sektorju“.  

 

Ta določba je preveč splošna, da bi lahko razumeli, kako bi lahko novi mehanizem deloval.  

 

Poleg tega uporaba besede LAHKO zbuja več pomislekov, če naj poročilo upoštevamo kot 

jedro predloga, in sicer glede dokazov, ki bi jih industrija EU lahko priložila v spis vseh 

preiskav v zvezi s to državo ali sektorjem.  

 

Nadalje v predlogu niso podane nobene informacije o časovnem okviru sprejetja poročila 

in o tem, kako redno se bo posodabljalo, da bi tako bil odraženi morebitni (pozitivni ali 

negativni) razvoji v določenih sektorjih ali državah.  

 

 

Pojasniti bi bilo treba vlogo Evropskega parlamenta pri celotnem postopku ter posvetovanje 

z zainteresiranimi stranmi pri pripravi poročila. 

 

Sklep: preučiti je treba, ali bi moral Evropski parlament to točko okrepiti za razjasnitev 

poročila, zlasti glede časa njegovega sprejetja in njegove posodobitve pa tudi njegovo 

strukturo in njegove podrobnosti. 

 

 

Druga vprašanja 

 

Menimo, da so drugi elementi predloga Komisije, tj. od člena 1(2) (države, ki niso članice 

STO) do člena 1(5) ter členi 2, 3 in 4, dovolj jasni. 

 

Ustrezajo pomislekom in interesom industrije EU v primeru pregleda in dodatnih preiskav 

v zvezi s subvencijami, zato teh delov besedila ni treba bistveno spremeniti. 

 


