
 

 

Europski parlament 
2014-2019  

 

USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2017)0437 

Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu 

članice Europske unije ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2017. o prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od 

dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 

o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije 

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

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0721), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 

Parlamentu (C8-0456/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o statusu 

tržišnoga gospodarstva Kine1, 

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 

člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 

11. listopada 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s 

člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za 

industriju, istraživanje i energetiku (A8-0236/2017), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji; 

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 

                                                 
1  Usvojeni tekstovi P8_TA(2016)0223. 



 

 

namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog; 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0351 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. studenoga 2017. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 

2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i 

Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice 

Europske unije 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/2321.) 

 

  



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

 

Izjava Komisije o prijelazu 

 

Komisija podsjeća da je svrha nove metodologije održati kontinuiranu zaštitu industrije 

Unije od nepoštenih trgovinskih praksi, osobito onih koje proizlaze iz znatnih poremećaja 

na tržištu. Zbog toga će Komisija osigurati da za industriju Unije ne bude dodatnog 

opterećenja pri traženju zaštite na temelju antidampinškog instrumenta, osobito u 

kontekstu mogućih zahtjeva za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera predanih nakon 

stupanja na snagu nove metodologije.   

 

Izjava Komisije o članku 23. i interakciji s Europskim parlamentom i Vijećem 

 

Komisija obavještava Europski parlament i Vijeće kada namjerava sastaviti ili ažurirati 

izvješće u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (c) osnovne uredbe. Ako Europski 

parlament ili Vijeće obavijesti Komisiju da smatra da su ispunjeni uvjeti za sastavljanje 

ili ažuriranje izvješća u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (c) osnovne uredbe, 

Komisija će poduzeti primjerene mjere i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. 

 

Izjava Komisije o izvješćima u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (c) osnovne 

uredbe 

 

Komisija će brzo iskoristiti mogućnost iz članka 2. stavka 6.a točke (c) osnovne uredbe 

za sastavljanje izvješća o znatnim poremećajima kako bi zainteresirane strane imale ta 

izvješća na raspolaganju pri pripremi podnesaka na koje se može primjenjivati članak 2. 

stavak 6.a osnovne uredbe. Zainteresiranim stranama pružit će smjernice o upotrebi tih 

izvješća. 


