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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
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1.

SAGSFORLØB

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument
COM(2013) 0192 final – 2013/0103 (COD))

10.4.2013

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:

16.4.2014

Rådets holdning vedtaget:

16.4.2018

2.

FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget om ændring af forordning (EU) 2016/1036 ("antidumpinggrundforordningen") og
forordning (EU) 2016/1037 ("antisubsidiegrundforordningen") har til formål i
overensstemmelse med konsekvensanalysen (SWD(2013) 105 final) at sikre den fortsatte
effektivitet af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i lyset af de nye globale
udfordringer. Dette indebærer ændringer for at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden,
at indføre effektive foranstaltninger til bekæmpelse af handelsfordrejende subsidiering og
fordrejninger af råvarepriser i tredjelande samt at lette samarbejdet.
3.

BEMÆRKNINGER TIL EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 16. april 2014. Heri
fremsatte Parlamentet ændringsforslag til Kommissionens forslag, deriblandt anerkendelse af
fagforeningernes
og
de
sociale
og
miljømæssige
standarders
rolle
i
handelsbeskyttelsesundersøgelser, udvidelse af handelsbeskyttelsesforanstaltningerne til også
at omfatte en medlemsstats kontinentalsokkel og eksklusive økonomiske zone samt yderligere
støtte til små og mellemstore virksomheder. Efter Rådets vedtagelse af sin
førstebehandlingsholdning forventes Europa-Parlamentet formelt at godkende den aftale, der
blev indgået på trepartsmøderne.
4.

BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

Rådets holdning afspejler den aftale, der blev indgået på trepartsmøderne. Den støtter og
videreudvikler Kommissionens forslag, bl.a. gennem en treugersperiode for
forhåndsfremlæggelse af oplysninger underlagt beskyttelsesforanstaltninger mod oplagring. I
henhold til reglen om den lavest mulige told gælder udligningsforanstaltninger normalt på
niveauet for subsidiemargenen, og i antidumpingsager indføres der en tærskel på 17 % for
fordrejninger af råvarepriser. Begge gøres til genstand for en analyse af Unionens interesser
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og en generel gennemgang af denne praksis om cirka fem års tid. Varigheden af en
antidumpingundersøgelse afkortes. Desuden indbefatter den forbedrede beregning af
målprisen for EU-erhvervsgrenen alle de samlede omkostninger, investeringer, forskning og
udvikling og innovation samt en målfortjeneste på mindst 6 %.
5.

KONKLUSION

Kommissionen bifalder Rådets holdning.
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