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1.

KONTEKST

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(dokument COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD)):
Data
uchwalenia
stanowiska
w pierwszym czytaniu:

Parlamentu

Data przyjęcia stanowiska Rady:

2.

10 kwietnia 2013 r.

Europejskiego 16 kwietnia 2014 r.
16 kwietnia 2018 r.

PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI

Zgodnie z oceną skutków (SWD(2013) 105 final) wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) 2016/1036 („podstawowego rozporządzenia antydumpingowego”) i rozporządzenia
(UE) 2016/1037 („podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego”) ma pomóc utrzymać
skuteczność unijnych instrumentów ochrony handlu w obliczu nowych wyzwań globalnych.
Wprowadza on zmiany w celu zwiększenia przejrzystości i przewidywalności, przewiduje
skuteczne środki do walki z zakłócającym handel subsydiowaniem oraz zakłóceniami handlu
surowcami w krajach trzecich, a także ułatwia współpracę.
3.

UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia
2014 r. Zaproponował w nim poprawki do wniosku Komisji, takie jak uznawanie związków
zawodowych oraz norm społecznych i środowiskowych w dochodzeniach w sprawie ochrony
handlu, rozszerzenie środków ochrony handlu na szelf kontynentalny i wyłączną strefę
ekonomiczną państwa członkowskiego, a także dodatkowe wsparcie dla małych i średnich
przedsiębiorstw. W związku z przyjęciem przez Radę stanowiska w pierwszym czytaniu
oczekuje się, że Parlament Europejski formalnie zatwierdzi porozumienie osiągnięte
w ramach rozmów trójstronnych.
4.

UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY

Stanowisko Rady odzwierciedla porozumienie osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych.
Poparto w nim wniosek Komisji i doprecyzowano go między innymi poprzez wprowadzenie
3-tygodniowego okresu wcześniejszego informowania wraz z zabezpieczeniami przed
składowaniem. Jeśli chodzi o zasadę niższego cła, środki wyrównawcze stosuje się zazwyczaj
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na poziomie marginesu subsydiowania, a w sprawach antydumpingowych wprowadzono próg
17 % w odniesieniu do handlu surowcami, w wypadku którego wystąpiły zakłócenia. Obie te
kwestie są przedmiotem badania interesu Unii, a ogólny przegląd stosowania tej praktyki
zostanie przeprowadzony w ciągu pięciu lat. Czas trwania dochodzenia antydumpingowego
został skrócony. Ponadto ulepszono metodę obliczania ceny docelowej dla przemysłu
europejskiego, która obejmuje pełen koszt, inwestycje, B&R oraz innowacje, a także
minimalny docelowy zysk w wysokości 6 %.
5.

PODSUMOWANIE

Komisja akceptuje stanowisko Rady.
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