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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη
θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036
για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την
άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών
μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 10/04/2013
και το Συμβούλιο [έγγραφο COM/2013/0192 final– 2013/0103
(COD)]
Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 16/04/2014
σε πρώτη ανάγνωση:
Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Συμβουλίου:

2.

16/04/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων (SWD(2013) 105 final), η πρόταση για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 («ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ») και
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 («ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»),
αποσκοπεί στη διασφάλιση της αδιάλειπτης αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής
άμυνας της ΕΕ λόγω των νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Περιέχει τροποποιήσεις
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα, να θεσπιστούν
αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις
στο εμπόριο και των στρεβλώσεων πρώτων υλών σε τρίτες χώρες και να διευκολυνθεί η
συνεργασία.
3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του, σε πρώτη ανάγνωση, στις 16 Απριλίου
2014. Σε αυτή πρότεινε τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, όπως την αναγνώριση
των συνδικαλιστικών ενώσεων και των κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών προτύπων στις
έρευνες εμπορικής άμυνας, την επέκταση των μέτρων εμπορικής άμυνας στην υφαλοκρηπίδα
και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός κράτους μέλους και την παροχή επιπρόσθετης
στήριξης προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αφού το Συμβούλιο καθορίσει τη θέσης του
σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων.
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4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θέση του Συμβουλίου αντανακλά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο τριμερών
διαλόγων. Στηρίζει και εξειδικεύει περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων
μέσω μιας περιόδου εκ των προτέρων γνωστοποίησης διάρκειας τριών εβδομάδων, η οποία
υπόκειται σε διασφαλίσεις ενάντια στη συσσώρευση αποθεμάτων. Στο πλαίσιο του κανόνα
του χαμηλότερου δασμού, συνήθως εφαρμόζονται αντισταθμιστικά μέτρα στο επίπεδο του
περιθωρίου επιδοτήσεων και στις υποθέσεις αντιντάμπινγκ εισάγεται όριο 17% για τις
στρεβλώσεις πρώτων υλών. Τόσο τα μέτρα όσο και το όριο υπόκεινται σε εκτίμηση του
συμφέροντος της Ένωσης και σε μια γενική επανεξέταση αυτής της πρακτικής σε πέντε έτη.
Η διάρκεια μιας έρευνας αντιντάμπινγκ μειώνεται. Επιπλέον ο βελτιωμένος υπολογισμός της
τιμής στόχου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία περιλαμβάνει το πλήρες κόστος, την επένδυση,
την έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία, καθώς και ένα ελάχιστο κέρδος-στόχο της τάξης του
6%.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση του Συμβουλίου.
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