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1.

OZADJE

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu
(dokument COM(2013) 0192 final – 2013/0103 COD):

10. 4. 2013

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava:

16. 4. 2014

Datum sprejetja stališča Sveta:

16. 4. 2018

2.

CILJ PREDLOGA KOMISIJE

V skladu z oceno učinka (SWD(2013) 105 final) je cilj predloga o spremembi Uredbe (EU)
2016/1036 (v nadaljnjem besedilu: osnovna protidampinška uredba) in Uredbe (EU)
2016/1037 (v nadaljnjem besedilu: osnovna protisubvencijska uredba) zagotoviti, da bodo
instrumenti trgovinske zaščite EU še naprej učinkoviti glede na nove globalne izzive. Predlog
vključuje spremembe za izboljšanje preglednosti in predvidljivosti, zagotavljanje učinkovitih
ukrepov za boj proti subvencioniranju, ki izkrivlja trgovino, in izkrivljanju trga surovin v
tretjih državah, ter za spodbujanje sodelovanja.
3.

PRIPOMBE K STALIŠČU EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je svoje stališče v prvi obravnavi sprejel 16. aprila 2014. V njem je
predlagal spremembe predloga Komisije, npr. priznavanje sindikatov ter socialnih in
okoljskih standardov pri preiskavah trgovinske zaščite, razširitev ukrepov trgovinske zaščite
na epikontinentalni pas in izključno ekonomsko cono države članice ter dodatno podporo za
mala
in
srednje
velika
podjetja.
Ko bo Svet sprejel to stališče iz prve obravnave, naj bi Evropski parlament uradno potrdil
dogovor iz trialogov.
4.

PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

Stališče Sveta odraža dogovor iz trialogov. Stališče podpira in podrobneje opredeljuje predlog
Komisije, med drugim s tritedenskim obdobjem predhodnega razkritja, za katero veljajo
zaščitni ukrepi za preprečevanje kopičenja zalog. Kar zadeva pravilo nižje dajatve, se
izravnalni ukrepi običajno uporabljajo za ravni subvencijske stopnje, v protidampinških
primerih pa je bil uveden prag 17 % za izkrivljanje trga surovin. Oboje bo predmet preskusa
interesa Unije in splošnega pregleda te prakse v petih letih. Trajanje protidampinške preiskave
je skrajšano. Poleg tega izboljšani izračun ciljne cene za evropsko industrijo vključuje celoten
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znesek stroškov, naložbe, raziskave in razvoj, inovacije ter minimalni ciljni dobiček v višini
6 %.
5.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Komisija sprejema stališče Sveta.
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