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Oznake postupaka 

 * Postupak savjetovanja 

 *** Postupak suglasnosti 

 ***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje) 

 ***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje) 

 ***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje) 

 

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.) 

 

 

 

 

Izmjene nacrta akta 

 

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca 
 

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 

označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 

podebljanim kurzivom u desnom stupcu. 

 

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 

odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 

postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 

u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 

akta na koju se izmjena odnosi.  

 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta 

 

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 

teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 

se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 

ili precrta.  

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 

prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se. 
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA 

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 mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 

2017.1, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

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

industriju, istraživanje i energetiku (A8-0000/2017), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

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

namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog; 

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

nacionalnim parlamentima. 

 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih 3. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih 

                                                 
1 Još nije objavljeno u Službenom listu. 
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postupaka primjereno je objasniti okolnosti 

u kojima se može smatrati da postoje 

znatni poremećaji kojima se u velikoj mjeri 

utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, 

primjereno je objasniti da se može smatrati 

da ta situacija postoji, među ostalim, ako 

prijavljene cijene ili troškovi, uključujući 

troškove sirovina, nisu rezultat sila 

slobodnog tržišta jer na njih utječu državne 

intervencije. Nadalje je primjereno 

objasniti da se pri razmatranju postojanja 

takve situacije u obzir može uzeti, među 

ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na 

predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju 

poduzeća koja su u vlasništvu, pod 

kontrolom ili nadzorom politike odnosno 

vodstvom državnih organa zemlje 

izvoznice, prisutnosti države u poduzećima 

zbog koje država može utjecati na cijene ili 

troškove, javnih politika ili mjera kojima se 

diskriminira u korist domaćih dobavljača 

ili se na drugi način utječe na sile 

slobodnog tržišta te pristupa financijskim 

sredstvima koji odobravaju ustanove koje 

provode ciljeve javnih politika. Nadalje je 

primjereno predvidjeti da službe Komisije 

mogu objaviti izvješće u kojem se opisuje 

konkretna situacija u vezi s tim kriterijima 

u određenoj zemlji ili u određenom 

sektoru, da to izvješće i dokazi na kojima 

se ono temelji mogu biti dio dosjea ispitnih 

postupaka koji se odnose na tu zemlju ili 

sektor. i da bi zainteresirane strane trebale 

imati dovoljno prilika za iznošenje 

primjedbi na izvješće i dokaze na kojima se 

ono temelji u svakom ispitnom postupku u 

kojem se takvo izvješće ili dokazi 

upotrebljavaju. 

postupaka primjereno je objasniti okolnosti 

u kojima se može smatrati da postoje 

znatni poremećaji kojima se u velikoj mjeri 

utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, 

primjereno je objasniti da se može smatrati 

da ta situacija postoji, među ostalim, ako 

prijavljene cijene ili troškovi, uključujući 

troškove sirovina i druge proizvodne 

činitelje, nisu rezultat sila slobodnog tržišta 

jer na njih utječu državne intervencije. 

Nadalje je primjereno objasniti da se pri 

razmatranju postojanja takve situacije u 

obzir treba uzeti, među ostalim, mogući 

učinak sljedećeg: da na predmetnom tržištu 

u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u 

vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom 

politike odnosno vodstvom državnih 

organa zemlje izvoznice, pri čemu se de 

facto i de jure ugrožava odgovarajuće 

korporativno upravljanje; prisutnosti 

države u poduzećima zbog koje država 

može utjecati na cijene ili troškove; javnih 

politika ili mjera kojima se diskriminira u 

korist domaćih dobavljača ili se na drugi 

način utječe na sile slobodnog tržišta; 

izostanka transparentnog i učinkovitog 

funkcioniranja prava trgovačkih društava 

i stečajnog režima kojim se sprječava 

ostvarivanje vlasničkih prava; plaća koje 

nisu rezultat slobodnog pregovaranju 

između radnika i rukovodstva; 

nepostojanja transparentnog skupa 

zakona, čime se proizvode diskriminatorni 

učinci u pogledu zajedničkih pothvata i 

ostalih stranih ulaganja; pristupa 

financijskim sredstvima koji odobravaju 

ustanove koje provode ciljeve javnih 

politika te bilo kojih drugih okolnosti koje 

Komisija smatra prikladnima radi 

ocjenjivanja postojanja znatnih 

poremećaja.  

 Postojanje znatnih poremećaja u 

gospodarstvu u cjelini ili u sektoru 

gospodarstva zemlje izvoznice treba 

automatski dovesti do uporabe 

nenarušenih cijena, troškova ili 

referentnih vrijednosti za svaki proizvodni 

činitelj u izračunu uobičajene vrijednosti, 
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pri čemu te cijene, troškovi ili referentne 

vrijednosti mogu biti međunarodne, treće 

zemlje ili EU-a. 

 Međutim, ako proizvođač izvoznik iz 

zemlje koja ne ispunjava te uvjete jasno 

dokaže da njegovi troškovi za jedan ili više 

pojedinačnih proizvodnih činitelja nisu 

narušeni, te troškove treba upotrijebiti u 

izračunu uobičajene vrijednosti.  

 Nadalje je primjereno predvidjeti da službe 

Komisije objavljuju izvješće u kojem se 

opisuje konkretna situacija u vezi s tim 

kriterijima u određenoj zemlji ili u 

određenom sektoru; za zemlje za koje je 

zabilježen znatan broj antidampinških 

predmeta, izvješće bi trebalo dovršiti i 

donijeti prije stupanja na snagu ove 

Uredbe. Trebalo bi se savjetovati s 

industrijom Unije tijekom postupka izrade 

nacrta izvješća. To izvješće i dokazi na 

kojima se ono temelji mogu biti dio dosjea 

ispitnih postupaka koji se odnose na tu 

zemlju ili sektor, pri čemu bi zainteresirane 

strane trebale imati dovoljno prilika za 

iznošenje primjedbi na izvješće i dokaze na 

kojima se ono temelji u svakom ispitnom 

postupku u kojem se takvo izvješće ili 

dokazi upotrebljavaju. U skladu sa svojom 

ulogom, Europski parlament treba pratiti 

proces sastavljanja izvješća. Na zahtjev 

Europskog parlamenta ili u slučaju 

promjene okolnosti u određenoj zemlji ili 

sektoru, Komisija ažurira izvješće. U 

svakom slučaju Europska komisija 

trebala bi provoditi reviziju izvješća svake 

dvije godine. 

Or. en 

 

Amandman  2 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se 

troškovi obično trebali izračunavati na 

temelju evidencije izvoznika ili 

proizvođača iz ispitnog postupka. 

Međutim, ako postoje znatni poremećaji u 

zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz 

evidencije predmetne strane umjetno niski, 

ti se troškovi mogu prilagoditi ili utvrditi 

na razumnoj osnovi, uključujući 

informacije s drugih reprezentativnih 

tržišta ili koje proizlaze iz međunarodnih 

cijena ili referentnih vrijednosti.  S 

obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka 

primjereno je objasniti da bi se za potrebe 

primjene odredaba uvedenih ovom 

Uredbom u obzir trebali uzeti svi 

relevantni dokazi koji su dio dosjea i na 

koje su zainteresirane strane imale priliku 

iznijeti primjedbe, uključujući relevantna 

izvješća o procjeni u vezi s okolnostima 

koje prevladavaju na domaćem tržištu 

proizvođača izvoznika i dokaze na kojima 

se ona temelje. 

4. Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se 

troškovi obično trebali izračunavati na 

temelju evidencije izvoznika ili 

proizvođača iz ispitnog postupka. 

Međutim, ako postoje znatni poremećaji u 

zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz 

evidencije predmetne strane umjetno niski, 

ti se troškovi trebaju utvrditi na razumnoj 

osnovi, uključujući informacije s drugih 

reprezentativnih tržišta ili koje proizlaze iz 

međunarodnih cijena ili referentnih 

vrijednosti ili cijena ili referentnih 

vrijednosti tržišta u Uniji. S obzirom na 

iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno 

je objasniti da bi se za potrebe primjene 

odredaba uvedenih ovom Uredbom u obzir 

trebali uzeti svi relevantni dokazi koji su 

dio dosjea i na koje su zainteresirane strane 

imale priliku iznijeti primjedbe, uključujući 

relevantna izvješća o procjeni u vezi s 

okolnostima koje prevladavaju na 

domaćem tržištu proizvođača izvoznika i 

dokaze na kojima se ona temelje. 

Or. en 

 

Amandman  3 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/1036 

Članak 2. – stavak 6.a – točka a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6a. (a) Ako se tijekom primjene ove 

odredbe ili bilo koje druge relevantne 

odredbe ove Uredbe utvrdi da upotreba 

domaćih cijena i troškova u zemlji 

izvoznici nije primjerena zbog postojanja 

znatnih poremećaja, uobičajena vrijednost 

izračunava se na temelju troškova 

proizvodnje i prodaje koji odražavaju 

nenarušene cijene odnosno referentne 

6.a (a) Ako se utvrdi da upotreba 

domaćih cijena i troškova u zemlji 

izvoznici nije primjerena zbog postojanja 

znatnih poremećaja u cjelokupnom 

gospodarstvu ili u njegovim određenim 

sektorima, uobičajena vrijednost 

izračunava se na temelju troškova 

proizvodnje i prodaje koji odražavaju 

nenarušene cijene odnosno referentne 
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vrijednosti. U tu svrhu izvori koji se mogu 

upotrijebiti uključuju nenarušene 

međunarodne cijene, troškove ili referentne 

vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove 

proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj 

reprezentativnoj zemlji koja je na sličnom 

stupnju gospodarskog razvoja kao zemlja 

izvoznica, uz uvjet da su dostupni 

relevantni podaci o troškovima. Izračunana 

uobičajena vrijednost uključuje razuman 

iznos troškova prodaje te administrativnih i 

općih troškova i iznos dobiti. 

vrijednosti. U tu svrhu izvori koji se mogu 

upotrijebiti uključuju nenarušene 

međunarodne cijene, troškove ili referentne 

vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove 

proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj 

reprezentativnoj zemlji, uključujući one u 

državi članici, uz uvjet da su dostupni 

relevantni podaci o troškovima. Izračunana 

uobičajena vrijednost uključuje razuman 

iznos troškova prodaje te administrativnih i 

općih troškova i iznos dobiti. 

Or. en 

 

Amandman  4 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/1036 

Članak 2. – stavak 6. – točka b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b) Može se smatrati da postoje znatni 

poremećaji povezani s predmetnim 

proizvodom u smislu točke (a), među 

ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, 

uključujući troškove sirovina, nisu rezultat 

sila slobodnog tržišta jer na njih utječu 

državne intervencije. Pri razmatranju 

postojanja znatnih poremećaja u obzir se 

može uzeti, među ostalim, mogući učinak 

sljedećeg: da na predmetnom tržištu u 

znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u 

vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom 

politike odnosno vodstvom državnih 

organa zemlje izvoznice, prisutnosti države 

u poduzećima zbog koje država može 

utjecati na cijene ili troškove, javnih 

politika ili mjera kojima se diskriminira u 

korist domaćih dobavljača ili se na drugi 

način utječe na sile slobodnog tržišta te 

pristupa financijskim sredstvima koji 

odobravaju ustanove koje provode ciljeve 

javnih politika. 

(b) Može se smatrati da postoje znatni 

poremećaji u smislu točke (a), među 

ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, 

uključujući troškove sirovina i drugih 

proizvodnih činitelja, nisu rezultat sila 

slobodnog tržišta jer na njih utječu državne 

intervencije. Pri razmatranju postojanja 

znatnih poremećaja u obzir se uzima, među 

ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na 

predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju 

poduzeća koja su u vlasništvu, pod 

kontrolom ili nadzorom politike odnosno 

vodstvom državnih organa zemlje 

izvoznice, pri čemu se de facto i de jure 

ugrožava adekvatno korporativno 

upravljanje; prisutnosti države u 

poduzećima zbog koje država može 

utjecati na cijene ili troškove; javnih 

politika ili mjera kojima se diskriminira u 

korist domaćih dobavljača ili se na drugi 

način utječe na sile slobodnog tržišta; 

izostanka transparentnog i učinkovitog 

funkcioniranja prava trgovačkih društava 
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i stečajnog režima kojim se sprječava 

ostvarivanje vlasničkih prava; plaća koje 

nisu rezultat slobodnog pregovaranju 

između radnika i rukovodstva; 

nepostojanja transparentnog skupa 

zakona, čime se proizvode diskriminatorni 

učinci u pogledu zajedničkih pothvata i 

ostalih stranih ulaganja; pristupa 

financijskim sredstvima koji odobravaju 

ustanove koje provode ciljeve javnih 

politika te bilo kojih drugih okolnosti koje 

Komisija smatra prikladnima radi 

ocjenjivanja postojanja znatnih 

poremećaja. 

 Postojanje znatnih poremećaja u 

gospodarstvu u cjelini ili u sektoru 

gospodarstva zemlje izvoznice treba 

automatski dovesti do uporabe 

nenarušenih cijena, troškova ili 

referentnih vrijednosti za svaki proizvodni 

činitelj u izračunu uobičajene vrijednosti, 

pri čemu te cijene, troškovi ili referentne 

vrijednosti mogu biti međunarodne, treće 

zemlje ili EU-a. 

 Ako proizvođač izvoznik iz zemlje koja ne 

ispunjava te uvjete jasno dokaže da 

njegovi troškovi jednog ili više 

pojedinačnih proizvodnih činitelja nisu 

narušeni, ti se troškovi upotrebljavaju u 

izračunu uobičajene vrijednosti. 

Or. en 

 

Amandman  5 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/1036 

Članak 2. – stavak 6.a – točka c (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (c) Prema potrebi službe Komisije mogu 

objaviti izvješće u kojem se opisuje 

konkretna situacija u vezi s tim kriterijima 

navedenima u točki (b) u određenoj zemlji 

 (c) Službe Komisije objavljuju detaljno 

izvješće u kojem se opisuje konkretna 

situacija u vezi s tim kriterijima 

navedenima u točki (b) u određenoj zemlji 
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ili u određenom sektoru. To izvješće i 

dokazi na kojima se ono temelji mogu biti 

dio dosjea ispitnih postupaka koji se 

odnose na tu zemlju ili sektor. 

Zainteresirane strane moraju imati 

dovoljno prilika nadopuniti izvješće i 

dokaze na kojima se ono temelji, iznijeti 

primjedbe na izvješće i dokaze na kojima 

se ono temelji i koristiti se izvješćem i 

dokazima na kojima se ono temelji u 

svakom ispitnom postupku u kojem se 

takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. U 

zaključcima se uzimaju u obzir svi 

relevantni dokazi iz dosjea. 

ili u određenom sektoru. za zemlje za koje 

je otvoren znatan broj antidampinških 

predmeta, izvješće bi trebalo dovršiti i 

donijeti prije stupanja na snagu ove 

Uredbe. S industrijom Unije savjetuje se 

tijekom postupka izrade nacrta izvješća. 

To izvješće i dokazi na kojima se ono 

temelji mogu biti dio dosjea ispitnih 

postupaka koji se odnose na tu zemlju ili 

sektor. Zainteresirane strane moraju imati 

dovoljno prilika nadopuniti izvješće i 

dokaze na kojima se ono temelji, iznijeti 

primjedbe na izvješće i dokaze na kojima 

se ono temelji i koristiti se izvješćem i 

dokazima na kojima se ono temelji u 

svakom ispitnom postupku u kojem se 

takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. U 

zaključcima se uzimaju u obzir svi 

relevantni dokazi iz dosjea. U skladu sa 

svojom ulogom, Europski parlament prati 

proces sastavljanja izvješća. U slučaju 

promjene okolnosti u određenoj zemlji ili 

sektoru, Komisija, na zahtjev Europskog 

parlamenta ili na vlastitu inicijativu, 

ažurira izvješće. U svakom slučaju 

Europska komisija provodi reviziju 

izvješća svake dvije godine. 

Or. en 

 

Amandman  6 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/1036 

Članak 2. – stavak 6.a – točka d (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (d) Industrija Unije može se koristiti 

izvješćem iz točke (c) za izračun 

uobičajene vrijednosti kada podnosi 

pritužbu u skladu s člankom 5. ili zahtjev 

za reviziju u skladu s člankom 11. 

 (d) Industrija Unije može se koristiti 

izvješćem iz točke (c) za izračun 

uobičajene vrijednosti kada podnosi 

pritužbu u skladu s člankom 5. ili zahtjev 

za reviziju u skladu s člankom 11. Ako je iz 

zaključaka izvješća vidljivo da postoje 

znatni poremećaji, izvješće u skladu sa 

stavkom 6. točkom (b) predstavlja 
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dovoljan dokaz da bi se opravdao izračun 

uobičajene vrijednosti u skladu s 

metodologijom iz podstavka (a). U svakom 

slučaju, industrija Unije ne podliježe 

dodatnim opterećenjima. 

 Izostanak izvješća ne sprječava Komisiju 

da koristi sve dostupne informacije ili 

podatke za utvrđivanje postojanja znatnih 

poremećaja i primjenu metodologije iz 

podstavka (a) ako su ispunjeni 

odgovarajući zahtjevi. 

Or. en 

 

Amandman  7 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 2. 

Uredba (EU) br. 2016/1036 

Članak 2. – stavak 7. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

'7. „U slučaju uvoza iz zemalja koje na 

dan pokretanja ispitnog postupka nisu 

članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. 

Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena 

vrijednost određuje se na temelju cijene ili 

izračunane vrijednosti u nekoj trećoj zemlji 

tržišnoga gospodarstva odnosno cijene iz 

te treće zemlje u druge zemlje, uključujući 

Uniju, ili ako to nije moguće, na nekoj 

drugoj razumnoj osnovi, uključujući 

stvarno plaćenu ili naplativu cijenu u Uniji 

za istovjetan proizvod, odgovarajuće 

prilagođenu, ako je potrebno, kako bi 

uključivala razumnu profitnu maržu. 

„7. „U slučaju uvoza iz zemalja koje na 

dan pokretanja ispitnog postupka nisu 

članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. 

Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena 

vrijednost određuje se na temelju cijene ili 

izračunane vrijednosti u nekoj 

odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji, 

odnosno cijene iz te treće zemlje u druge 

zemlje, uključujući Uniju, ili ako to nije 

moguće, na nekoj drugoj razumnoj osnovi, 

uključujući stvarno plaćenu ili naplativu 

cijenu u Uniji za istovjetan proizvod, 

odgovarajuće prilagođenu, ako je potrebno, 

kako bi uključivala razumnu profitnu 

maržu. 

Odgovarajuća treća zemlja tržišnoga 

gospodarstva odabire se na razuman način, 

pri čemu se u obzir uzimaju sve pouzdane 

informacije dostupne u trenutku odabira. 

Vodi se računa i o rokovima; ako je 

moguće, koristi se treća zemlja tržišnoga 

gospodarstva nad kojom se provodi isti 

ispitni postupak. 

Odgovarajuća reprezentativna zemlja 

odabire se na razuman način, pri čemu se u 

obzir uzimaju sve pouzdane informacije 

dostupne u trenutku odabira. Vodi se 

računa i o rokovima; ako je moguće, koristi 

se odgovarajuća reprezentativna zemlja 

tržišnoga gospodarstva nad kojom se 

provodi isti ispitni postupak. 
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Strane iz ispitnog postupka obavješćuju se 

odmah nakon pokretanja o odabranoj trećoj 

zemlji tržišnoga gospodarstva te im se daje 

10 dana za iznošenje primjedbi.”. 

Strane iz ispitnog postupka obavješćuju se 

odmah nakon pokretanja o odabranoj 

odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji te 

im se daje 10 dana za iznošenje primjedbi.” 

Or. en 
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OBRAZLOŽENJE 

Pravni kontekst:  

 

1. Prijedlog je potaknut nedavnim prestankom važenja stavka 15. točke (a) podtočke ii. 

Protokola o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Taj stavak Protokola o 

pristupanju dopušta članicama WTO-a da Kinu ne smatraju zemljom sa statusom tržišnog 

gospodarstva te da zbog toga dampinške pristojbe izračunavaju primjenom alternativne 

metodologije umjesto standardne.  

 

Kao posljedica prestanka važenja tog stavka, Kina je 12. prosinca 2016. zatražila 

savjetovanje s Europskom unijom u vezi s određenim odredbama zakonodavstva EU-a 

koje se odnose na određivanje uobičajene vrijednosti za „zemlje bez tržišnoga 

gospodarstva” u antidampinškim postupcima koji se tiču uvoza iz Kine. 

 

Prema kineskim tvrdnjama te mjere nisu u skladu s: 

 

 člancima 2.1 i 2.2 antidampinškog sporazuma;  

   

 člancima I.1 i VI.1 GATT-a iz 1994.;  

 

Dana 23. siječnja 2017. održana su savjetovanja s ciljem postizanja obostrano 

zadovoljavajućeg rješenja. Ta su savjetovanja pomogla u vezi s pojašnjenjem nekih 

pitanja, no strane ipak nisu uspjeli riješiti spor. 

 

Kina je stoga 9. ožujka zatražila osnivanje povjerenstva kako bi se razmotrila pitanja iz 

gore navedenih članaka.  

 

Ako se složimo oko pravnih argumenta na kojima je Europska komisija izgradila novi 

prijedlog morat ćemo dobro proučiti sadrži li tekst novog prijedloga sve elemente na način 

kojim se jasno omogućava postizanje dvaju glavnih ciljeva: 

 

a) da se koristi metodologija kojom se pojednostavnjuje izračun dampinga, a povećava 

učinkovitost čitava instrumenta 

 

b) da se ne stvara dodatni teret za industriju EU-a.  

 

U tom smislu trebali bismo usmjeriti pozornost, ali vrlo vjerojatno i naše prijedloge 

izmjena, na dva glavna pitanja prijedloga Komisije: značenje znatnih poremećaja i 

povezanih kriterija kao i prirodu i sadržaj izvješća Komisije.  

 

1. Značenje ZNATNIH POREMEĆAJA i povezanih KRITERIJA  

 

U prijedlogu Komisije uvodi se izraz „znatni poremećaji” da bi se govorilo o onim 

okolnostima u kojima domaće cijene i troškovi ne čine razumni temelj za određivanje 

uobičajene vrijednosti.  

 

U novom stavku 6.a točki (a) u članku 2. Komisija navodi da  
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„zbog postojanja znatnih poremećaja, uobičajena vrijednost izračunava se na temelju 

troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne 

vrijednosti”,  

 

a u stavku 6.a točki (b) u istom članku da se  

 

„može smatrati da postoje znatni poremećaji povezani s predmetnim proizvodom u smislu 

točke (a), među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, 

nisu rezultat sila slobodnog tržišta...”. 

 

S obzirom na navedeno, od ključne je važnosti razumjeti jesu li koncept i definicija 

„znatnih poremećaja” dovoljno jasni i pravno snažni da se opravda upotreba alternativne 

metodologije ili ih treba bolje odrediti.  

 

Ako se postojanje „znatnih poremećaja” smatra preduvjetom za primjenu nove 

metodologije, njihovo postojanje mora biti moguće konkretno utvrditi kako bi na 

raspolaganju bila nedvosmislena metoda za kasniju primjenu te nove metodologije.  

 

Na tehničkom informativnom sastanku održanom 28. ožujka 2017. Komisija je pojasnila 

da se poremećaji mogu odnositi na proizvodne činitelje kao što su sirovine, trošak rada, 

trošak energije i druge. 

 

Postojanje anomalija u određivanju tih troškova proizvodnje navest će Komisiju na 

zaključak da postoje znatni poremećaji i da utvrdi izračun dampinga na temelju 

uobičajene vrijednosti koja se mora izračunati uporabom nenarušenih troškova u 

odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji ili na temelju međunarodnih referentnih vrijednosti.  

 

Iako se vrijednost tih troškova određuje u odgovarajućoj trećoj zemlji, Komisija će 

provjeriti strukturu cjelokupnog troška proizvodnje u zemlji u kojoj postoje znatni 

poremećaji kako bi se omogućilo prikladno ocjenjivanje različitih elemenata takvih 

troškova.  

 

Trebalo bi biti jasno da se u konačnici ne radi o ponovnoj uspostavi sustava na temelju 

prilagodbe troškova rada, nego na temelju učinkovitog utvrđivanja tih troškova kada nisu 

narušeni. Sve se komponente troškova proizvodnje rekonstruiraju na takav način, osim 

ako zainteresirane strane, a posebno izvoznici, mogu dokazati da neka komponenta u 

određenom sektoru nije narušena. 

 

Važno je naglasiti činjenicu da bi Europski parlament trebao izmijeniti prijedlog kako bi 

se definicija znatnih poremećaja učinila solidnijom, a značenje jasnijim. 

 

Primjena tog pristupa mogla bi predstavljati razumno alternativno rješenje postojećem 

sustavu.  

 

U tu bi svrhu moglo biti korisno provesti komparativnu analizu s Antidampinškom 

uredbom Sjedinjenih Američkih Država koja se temelji na carinskom zakonu iz 1930. i u 

kojoj se izričito navodi šest kriterija koje nadležna tijela rabe za određivanje djeluje li 

neka strana zemlja kao tržišno gospodarstvo.  
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Usporedba između dvaju sustava također je potrebna kako bi se jasno reklo zašto je 

Uredba br. 1036/2016 dovela EU u stanje pravne nesigurnosti nakon isteka odredbi iz 

stavka 15. točke (a) podtočke ii. Protokola o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj 

organizaciji (WTO).  

 

 

2. Izvješće:  

 

U prijedlogu se navodi da „prema potrebi službe Komisije mogu objaviti izvješće u kojem 

se opisuju kriteriji navedeni u točki (b) u određenoj zemlji ili u određenom sektoru.”  

 

Navedena odredba previše je općenita da bi se moglo pravilno razumjeti kako bi novi 

mehanizam funkcionirao.  

 

Nadalje, ako se izvješće promatra kao središnji dio prijedloga, uporaba izraza „mogu” 

otvara više pitanja, primjerice u pogledu vrste dokaza koje industrija Unije može priložiti 

za istragu koja se provodi o određenoj zemlji ili sektoru.  

 

Osim toga, prijedlog uopće ne sadrži informacije niti o rasporedu donošenja niti o tome 

koliko se često izvješća ažuriraju kako bi se uzimala u obzir moguća zbivanja (pozitivna 

ili negativna) u određenim sektorima ili zemljama.  

 

 

Trebalo bi također pojasniti ulogu Europskog parlamenta u cijelom postupku, kao i 

savjetovanja s dionicima u EU-u u pripremi izvješća. 

 

Zaključak: valja razmotriti treba li Europski parlament osnažiti tu točku ne bi li se postiglo 

više jasnoće u izvješću, posebno u vezi s rasporedom njegova donošenja i ažuriranja te 

njegovom strukturom i pojedinostima. 

 

 

Ostala pitanja 

 

Smatramo da su drugi elementi prijedloga Komisije, od članka 1. stavka 2. (zemlje koje 

nisu članice WTO-a) do članka 1. stavka 5., kao i članci 2., 3. i 4., dovoljno jasni. 

 

Njima se odgovara na probleme i interese industrije EU-a u slučaju provjera i dodatnih 

istraga u pogledu subvencija i stoga nema potrebe za znatnim promjenama u tim 

dijelovima teksta. 

 


