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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 

pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 12. maja 2016 o statusu 

tržnega gospodarstva Kitajske, 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Unija bi morala biti sposobna 

učinkovito zaščititi svojo industrijo pred 

dampingom, prihodnji ukrepi Unije pa bi 

morali biti v skladu s pravili STO. 

Instrument z enakimi pravili za vse 

trgovinske partnerje je ustrezna podlaga 

za trajne trgovinske odnose. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Normalna vrednost bi se morala v 

primeru uvoza iz držav brez tržnega 

gospodarstva določiti na podlagi člena 

2(7)(a) in (b) Uredbe (EU) 2016/1036. 

Glede na razvoj dogodkov v zvezi z 

nekaterimi državami, ki so članice STO, je 

primerno, da se za navedene države 

(2) Glede na razvoj dogodkov v 

svetovni trgovini, ki zadevajo tudi članice 

STO, in njihov vpliv na domačo 

industrijo, je primerno, da se normalna 

vrednost določi na podlagi odstavkov 1 do 

6a člena 2 Uredbe (EU) 2016/1036 z 

učinkom od dneva, ko začne veljati ta 
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normalna vrednost določi na podlagi 

odstavkov 1 do 6a člena 2 Uredbe (EU) 

2016/1036 z učinkom od dneva, ko začne 

veljati ta uredba, in v skladu z določbami te 

uredbe. V primeru držav, ki na dan začetka 

preiskave niso članice STO in so navedene 

v Prilogi I k Uredbi (EU) 2015/7552, bi 

bilo treba normalno vrednost določiti na 

podlagi člena 2(7) Uredbe (EU) 

2016/1036, kakor jo spreminja ta uredba. 

Ta uredba ne bi smela posegati v 

ugotavljanje, ali je posamezna članica 

STO država s tržnim gospodarstvom. 

uredba, in v skladu z določbami te uredbe. 

V primeru držav, ki so članice STO in 

nimajo tržnega gospodarstva, oziroma 

držav, ki na dan začetka preiskave niso 

članice STO in so navedene v Prilogi I k 

Uredbi (EU) 2015/7552, bi bilo treba 

normalno vrednost določiti na podlagi 

člena 2(7) Uredbe (EU) 2016/1036, kakor 

jo spreminja ta uredba. 

__________________ __________________ 

2 Uredba (EU) 2015/755 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 

skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih 

držav (UL L 123, 19.5.2015, str. 33). 

2 Uredba (EU) 2015/755 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 

skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih 

držav (UL L 123, 19.5.2015, str. 33). 

Obrazložitev 

Pripravljavec mnenja ohranja izrecno navedbo statusa tržnega ali netržnega gospodarstva za 

države članice STO, kot to na primer določa člen 15d Protokola o pristopu Kitajske k STO. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Glede na dogovor Sveta za 

posodobitev instrumentov trgovinske 

zaščite Unije ter za obstoj učinkovitih 

protidampinških ukrepov je treba 

upoštevati, da pravilo nižje dajatve 

neupravičeno zmanjšuje protidampinške 

dajatve na ravni, ki je nižja od stopnje 

dampinga. V ta namen in tako, kot je 

predlagal Evropski parlament v svojem 

stališču, sprejetem na prvi obravnavi dne 

16. aprila 2014 v zvezi s posodobitvijo 

instrumentov trgovinske zaščite, bi bilo 

treba odpraviti pravilo nižje dajatve, 

pospešiti postopke trgovinske zaščite, 

uvesti začasne dajatve, sindikatom ter 

malim in srednjim podjetjem pa 
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omogočiti, da bodo lahko vložili 

protidampinške pritožbe. 

 

Predlog spremembe  5 

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 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. 

(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 stroški, vključno s 

stroški surovin in drugih proizvodnih 

dejavnikov, niso rezultat sil prostega trga 

zaradi poseganja države na kateri koli 

ravni, tako centralni, regionalni kot 

provincialni. Primerno je pojasniti tudi, da 

se pri preučitvi, ali takšno stanje obstaja ali 

ne, lahko med drugim upošteva možni 

učinek naslednjega: 
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 ali zadevni trg v veliki meri oskrbujejo 

podjetja, kot so javni organi, ki delujejo v 

okviru lastništva, pod nadzorom ali 

političnim nadzorom ali navodili, tako 

posrednimi kot neposrednimi, 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, 

na primer z uporabo cen, ki jih določi 

država, oziroma razlikovanjem v davčnih, 

trgovinskih ali valutnih sistemih, ali kako 

drugače vplivajo na sile prostega trga, 

vključno z dodeljevanjem sredstev; 

odsotnosti preglednega in 

nediskriminacijskega prava gospodarskih 

družb, ki zagotavlja ustrezno korporativno 

upravljanje, kot so na primer uporaba 

mednarodnih računovodskih standardov, 

zaščita delničarjev in javna dostopnost 

točnih podatkov gospodarske družbe; 

odsotnosti in izvajanja skladnega, 

učinkovitega in preglednega sklopa 

zakonov, ki zagotavljajo spoštovanje 

lastninskih pravic in delovanje 

učinkovitega režima stečajev; odsotnosti 

resničnega finančnega sektorja, ki deluje 

neodvisno od države in za pravo in prakso 

katerega veljajo zadostne jamstvene 

določbe in ustrezen nadzor; pomanjkanja 

skladnosti z mednarodnimi socialnimi in 

okoljskimi standardi, ki ima za rezultat 

vpliv na stroške proizvodnje. 

 Primerno je tudi določiti, da bi morala 

Komisija čim prej izdati poročilo z opisom 

konkretnega stanja glede teh meril v 

posamezni državi ali posameznem 

sektorju; da se takšno poročilo in dokazi, 

na katere se opira, priložijo spisu kakršne 

koli preiskave, ki se nanaša na navedeno 

državo ali sektor, in se po potrebi redno 

posodabljajo; 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. 
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Predlog spremembe  6 

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 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. 

(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 in ne odražajo 

dejanskih tržnih vrednosti, se takšni 

stroški prilagodijo ali določijo na kateri 

koli razumni podlagi, vključno z 

informacijami, ki izhajajo iz drugih 

reprezentativnih trgov ali neizkrivljenih 

mednarodnih cen ali referenčnih vrednosti, 

vključno s cenami ali referenčnimi 

vrednostmi Unije, kjer je to ustrezno. 

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, 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. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Če ni drugih posebnih prehodnih 

pravil, ki urejajo to področje, je primerno 

določiti, da se ta uredba uporablja za vse 

odločitve o začetku postopka ter za vse 

postopke, vključno s prvotnimi 

preiskavami in preiskavami v zvezi s 

pregledi, ki se začnejo na datum ali po 

(6) Če ni drugih posebnih prehodnih 

pravil, ki urejajo to področje, je primerno 

določiti, da se ta uredba uporablja za vse 

odločitve o začetku postopka ter za vse 

postopke, vključno s prvotnimi 

preiskavami in preiskavami v zvezi s 

pregledi, ki se začnejo na datum ali po 
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datumu začetka veljavnosti te uredbe ob 

upoštevanju člena 11(9) Uredbe (EU) 

2016/1036. Poleg tega je s posebnim 

prehodnim pravilom in pod pogojem, da ni 

nobenega drugega posebnega prehodnega 

pravila, ki bi urejalo to področje, primerno 

določiti, da bi se v primeru prehoda z 

normalne vrednosti, izračunane v skladu s 

členom 2(7)(a) ali (b), na normalno 

vrednost, izračunano v skladu z odstavki 1 

do 6a člena 2, moralo šteti, da razumno 

obdobje iz prvega pododstavka člena 11(3) 

Uredbe (EU) 2016/1036 poteče na datum, 

na katerega se začne prvi pregled zaradi 

izteka ukrepa po takem prehodu. Da bi se 

zmanjšalo tveganje izogibanja določbam te 

uredbe, bi bilo treba enak pristop 

uporabljati v zvezi s pregledi, opravljenimi 

v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 

2016/1036. Opozoriti je treba tudi, da 

prehod z normalne vrednosti, izračunane v 

skladu s členom 2(7)(a) ali (b), na 

normalno vrednost, izračunano v skladu z 

odstavki 1 do 6a člena 2, sam po sebi ne bi 

vseboval dovolj dokazov v smislu člena 

11(3) Uredbe (EU) 2016/1036. Takšna 

prehodna pravila bi morala zapolniti 

pravno praznino, ki bi drugače lahko 

ustvarila pravno negotovost, morala bi 

zagotoviti razumno možnost, da se 

zainteresirane strani prilagodijo na iztek 

veljavnosti starih pravil in začetek 

veljavnosti novih, ter olajšati učinkovito, 

urejeno in pravično izvajanje Uredbe (EU) 

2016/1036. 

datumu začetka veljavnosti te uredbe ob 

upoštevanju člena 11(9) Uredbe (EU) 

2016/1036. Poleg tega je s posebnim 

prehodnim pravilom in pod pogojem, da ni 

nobenega drugega posebnega prehodnega 

pravila, ki bi urejalo to področje, primerno 

določiti, da bi se v primeru prehoda z 

normalne vrednosti, izračunane v skladu s 

členom 2(7)(a) ali (b), na normalno 

vrednost, izračunano v skladu z odstavki 1 

do 6e člena 2, moralo šteti, da razumno 

obdobje iz prvega pododstavka člena 11(3) 

Uredbe (EU) 2016/1036 poteče na datum, 

na katerega se začne prvi pregled zaradi 

izteka ukrepa po takem prehodu. Da bi se 

zmanjšalo tveganje izogibanja določbam te 

uredbe, bi bilo treba enak pristop 

uporabljati v zvezi s pregledi, opravljenimi 

v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 

2016/1036. Opozoriti je treba tudi, da 

prehod z normalne vrednosti, izračunane v 

skladu s členom 2(7)(a) ali (b), na 

normalno vrednost, izračunano v skladu z 

odstavki 1 do 6e člena 2, sam po sebi ne bi 

vseboval dovolj dokazov v smislu člena 

11(3) Uredbe (EU) 2016/1036. Takšna 

prehodna pravila bi morala zapolniti 

pravno praznino, ki bi drugače lahko 

ustvarila pravno negotovost, morala bi 

zagotoviti razumno možnost, da se 

zainteresirane strani prilagodijo na iztek 

veljavnosti starih pravil in začetek 

veljavnosti novih, ter olajšati učinkovito, 

urejeno in pravično izvajanje Uredbe (EU) 

2016/1036. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Unija bi se morala usklajevati z 

glavnimi trgovinskimi partnerji prek 

večstranskih ali dvostranskih ukrepov 

pred in med preiskavami. Glede tega bi 

morala primerjalno spremljanje 
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protidampinškega izračuna z našimi 

glavnimi trgovinskimi partnerji opraviti 

Komisija, rezultate pa bi morala sporočiti 

deležnikom. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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. 

(a) Če se ugotovi, da ni primerno 

uporabiti domačih cen in stroškov v državi 

izvoznici zaradi znatnega izkrivljanja v 

celotnem gospodarstvu ali njegovih 

sektorjih, normalna vrednost temelji na 

ceni ali se konstruira na podlagi stroškov 

proizvodnje in prodaje, ki odražajo 

neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti 

za vsak proizvodni dejavnik. 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 v Uniji 

in z zadostno stopnjo mednarodnih 

socialnih in okoljskih standardov, pod 

pogojem, da so relevantni podatki na voljo 

takoj. Konstruirana normalna vrednost 

vključuje razumen znesek za upravne, 

prodajne in splošne stroške in za dobiček. 

 Kadar izvoznik lahko jasno dokaže, da na 

njegove cene ali stroške vseh proizvodnih 

dejavnikov ne vpliva znatno izkrivljanje, 

se te cene ali stroški uporabijo za 

oblikovanje njegove normalne vrednosti. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a – točka b 
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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 na kateri koli 

ravni. 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 

tako posrednimi kot neposrednimi 
navodili organov države izvoznice (kot so 

javni organi); ali prisotnost države v 

podjetjih državi omogoča, da vpliva na 

cene ali stroške; ali javne politike ali ukrepi 

ne dajejo prednosti domačim dobaviteljem, 

na primer z uporabo cen, ki jih določi 

država, oziroma razlikovanjem v davčnih, 

trgovinskih ali valutnih sistemih, ali kako 

drugače vplivajo na sile prostega trga, tudi 

z dodeljevanjem sredstev; odsotnosti 

preglednega in nediskriminacijskega 

prava gospodarskih družb, ki zagotavlja 

ustrezno korporativno upravljanje, kot so 

na primer uporaba mednarodnih 

računovodskih standardov, zaščita 

delničarjev in javna dostopnost točnih 

podatkov gospodarske družbe; odsotnosti 

in izvajanja skladnega, učinkovitega in 

preglednega sklopa zakonov, ki 

zagotavljajo spoštovanje lastninskih 

pravic in delovanje učinkovitega režima 

stečajev; odsotnosti resničnega 
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finančnega sektorja, ki deluje neodvisno 

od države in za pravo in prakso katerega 

veljajo zadostne jamstvene določbe in 

ustrezen nadzor; pomanjkanja skladnosti 

z mednarodnimi socialnimi in okoljskimi 

standardi, ki ima za rezultat vpliv na 

stroške proizvodnje; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Lahko se šteje, da obstaja znatno 

izkrivljanje za zadevni izdelek v smislu 

točke (a), kadar so med drugim sporočene 

cene ali stroški posledica presežnih 

zmogljivosti v smislu, da cena ali stroški 

izdelka niso rezultat sil prostega trga, saj 

nanje vplivajo ravni prekomerne 

proizvodnje, ki zmanjšujejo vpliv stalnih 

stroškov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a – točka c 

 

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 

(c) Komisija čim prej izda javno 

poročilo z opisom konkretnega stanja glede 

meril, navedenih v točki (b), v posamezni 

državi ali posameznem sektorju. Med 

drugim poročilo po potrebi vključuje 

informacije o izpolnjevanju mednarodnih 

okoljskih in socialnih standardov, ki 

vplivajo na stroške proizvodnje. Takšno 

poročilo in dokazi, na katere se opira, kot 

tudi ustrezne ugotovitve prejšnjih preiskav 

Unije in poročila posameznih držav, se 
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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. 

lahko priložijo spisu kakršne koli 

preiskave, ki se nanaša na navedeno državo 

ali sektor. Zainteresirane strani, vključno s 

sindikati ter malimi in srednjimi podjetji, 
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. Komisija o tem obvesti 

Evropski parlament in Svet. Sprejete 

ugotovitve upoštevajo vse ustrezne dokaze 

v spisu, ki temeljijo na zanesljivih, varnih 

in pravočasnih informacijah ter 

razpoložljivih podatkih. Komisija poročilo 

ali dokaze, na katere se opira, posodablja 

redno in najmanj vsakih pet let ali kadar 

koli se razmere v zvezi z merili, 

določenimi v točki (b), spremenijo. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a – točka d 

 

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 in sindikati se 

lahko oprejo na poročilo iz točke (c) pri 

izračunu normalne vrednosti pri vložitvi 

pritožbe v skladu s členom 5, zahtevka za 

pregled v skladu s členom 11 ali zahtevka 

za ponovno preiskavo v skladu s 

členom 12. To poročilo je zadosten dokaz 

za utemeljitev izračuna normalne 

vrednosti v pritožbi ali zahtevku na 

podlagi metodologije, določene v 

odstavku 6a. Poleg tega lahko, kadar 

znatni delež industrije Unije, ki se 

pritožuje, sestavljajo mala in srednja 

podjetja, izračuni normalne vrednosti v 

pritožbi ali zahtevku temeljijo na podatkih 

o stroških proizvodnje zadevnega izdelka v 

Uniji. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/1036 

Člen 2 – odstavek 6 a – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) Stranke, udeležene v preiskavi, se 

kmalu po začetku preiskave obvestijo o 

zadevnih virih, ki jih namerava Komisija 

uporabiti za namene točke (a), in imajo 10 

dni časa za predložitev pripomb. V ta 

namen se zainteresiranim stranem omogoči 

dostop do spisa, vključno z vsemi dokazi, 

na katere se opira preiskovalni organ, brez 

poseganja v člen 19. 

(e) Stranke, udeležene v preiskavi, 

vključno s sindikati ter malimi in 

srednjimi podjetji, se kmalu po začetku 

preiskave obvestijo o zadevnih virih, ki jih 

namerava Komisija uporabiti za namene 

točke (a), in imajo 10 dni časa za 

predložitev pripomb. V ta namen se 

zainteresiranim stranem omogoči dostop 

do spisa, vključno z vsemi dokazi, na 

katere se opira preiskovalni organ, brez 

poseganja v člen 19. O razkritju 

metodologije, ki se bo uporabljala, se 

obvesti vse pogodbenice najpozneje v treh 

mesecih od začetka preiskave. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v 

Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v 

Uradnem listu Evropske unije.  

 Komisija bo do navedenega datuma 

objavila svoje poročilo iz točke 1 člena 1 

te uredbe glede člena 6a(c) Uredbe 

(EU) 2016/1036. 
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