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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį
dėl
Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiami Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš
Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 dėl
apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių,
priėmimo
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1.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai (dokumentas
COM(2013) 0192 final – 2013/0103 COD) data:

2013 04 10

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data:

2014 04 16

Tarybos pozicijos priėmimo data:

2018 04 16

2.

KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

Atsižvelgiant į poveikio vertinimą (SWD(2013) 105 final), pasiūlymu, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1036 (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas) ir
Reglamentas (ES) 2016/1037 (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), siekiama
užtikrinti nuolatinį ES prekybos apsaugos priemonių veiksmingumą susidūrus su naujais
pasauliniais iššūkiais. Į jį įtraukti pakeitimai, kuriais siekiama didinti skaidrumą ir
nuspėjamumą, numatyti veiksmingas kovos su prekybą iškraipančiu subsidijavimu ir žaliavų
kainų iškraipymais trečiosiose šalyse priemones ir sudaryti palankesnes sąlygas
bendradarbiauti.
3.

PASTABOS DĖL EUROPOS PARLAMENTO POZICIJOS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą. Joje
buvo pateikta siūlymų dėl dalinių Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kaip antai dėl profsąjungų
ir socialinių bei aplinkosaugos standartų pripažinimo atliekant prekybos apsaugos tyrimus, dėl
prekybos apsaugos priemonių taikymo kontinentiniame šelfe ir valstybės narės išskirtinėje
ekonominėje zonoje ir dėl papildomos paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tarybai
priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, tikimasi, kad Europos Parlamentas oficialiai
patvirtins per trišalius dialogus pasiektą susitarimą.
4.

PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS

Tarybos pozicija atspindi per trišalius dialogus pasiektą susitarimą. Joje pritariama Komisijos
pasiūlymui ir jis patikslinamas, inter alia, įtraukiant trijų savaičių trukmės išankstinį
informacijos atskleidimo laikotarpį, su sąlyga, kad bus nustatytos priemonės, kuriomis
siekiama apsisaugoti nuo atsargų kaupimosi. Kalbant apie mažesnio muito taisyklę, paprastai
yra taikomos subsidijų skirtumo dydžio kompensacinės priemonės, o jei taikomas
antidempingas, žaliavoms, kurių prekyba yra iškreipta, taikoma 17 proc. dydžio viršutinė riba.
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Abiem atvejais ne vėliau kaip per penkerius metus turi būti atliktas Sąjungos interesų
vertinimas ir bendra šios praktikos peržiūra. Buvo sutrumpinta antidempingo tyrimo trukmė.
Be to, apskaičiuojant tikslinę kainą Europos pramonei įtraukiamos visos išlaidos, investicijos,
moksliniai tyrimai ir plėtra, inovacijos ir mažiausiai 6 proc. dydžio tikslinis pelnas.
5.

IŠVADA

Komisija priima Tarybos priimtą poziciją.
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