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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0437 

Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso 

članice EU ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 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 resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016 o statusu tržnega 

gospodarstva Kitajske1, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 11. oktobra 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

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

industrijo, raziskave in energetiko (A8-0236/2017), 

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

2. se seznanja z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji; 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0223. 



 

 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

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

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0351 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. novembra 2017 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... 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 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/2321.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

Izjava Komisije o prehodu 

 

Komisija opozarja, da je namen nove metodologije nadalje ščititi industrijo Unije pred 

nepoštenimi trgovinskimi praksami, zlasti tistimi, ki izhajajo iz znatnih izkrivljanj trga. V zvezi 

s tem bo Komisija zagotovila, da industriji Unije ne bo naloženo nikakršno dodatno breme, ko 

bo zaprosila za zaščito v okviru protidampinškega instrumenta, zlasti pri morebitnih 

zahtevkih za pregled zaradi izteka ukrepa, vloženih po začetku veljavnosti nove metodologije.   

 

Izjava Komisije o členu 23 in sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom 

Komisija obvesti Evropski parlament in Svet vsakič, ko namerava izdati ali posodobiti 

poročilo na podlagi člena 2(6a)(c) osnovne uredbe. Če Evropski parlament ali Svet obvesti 

Komisijo, da meni, da so pogoji za izdajo ali posodobitev poročila na podlagi člena 2(6a)(c) 

osnovne uredbe izpolnjeni, Komisija primerno ukrepa in o tem ustrezno obvesti Evropski 

parlament in Svet. 

 

Izjava Komisije o poročilih na podlagi člena 2(6a)c osnovne uredbe 

 

Komisija bo nemudoma izkoristila možnost iz člena 2(6a)c osnovne uredbe in pripravila 

poročila o znatnih izkrivljanjih, da bodo na voljo zainteresiranim stranem, ko bodo 

pripravljale predložitve, za katere bi se lahko uporabljal člen 2(6a) osnovne uredbe. 

Pripravila bo tudi smernice za zainteresirane strani o uporabi navedenih poročil. 


