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1.

PRIEKŠVĒSTURE

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un
Padomei (dokuments COM/2013/0192 final — 2013/0103 (COD))

10.4.2013.

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums):

16.4.2014.

Padomes nostājas pieņemšanas datums:

16.4.2018.

2.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Saskaņā ar ietekmes novērtējumu (SWD(2013) 105 final) priekšlikuma, ar ko groza Regulu
(ES) 2016/1036 (“antidempinga pamatregula”) un Regulu (ES) 2016/1037 (“antisubsidēšanas
pamatregula”), mērķis ir nodrošināt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu pastāvīgu
efektivitāti, saskaroties ar jaunām globālām problēmām. Tas ietver grozījumus pārredzamības
un prognozējamības uzlabošanai, paredz efektīvus pasākumus cīņai pret tirdzniecību
kropļojošu subsidēšanu un izejvielu tirgus kropļojumiem trešās valstīs un atvieglo sadarbību.
3.

KOMENTĀRI PAR EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJU

Eiropas Parlaments pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī. Tajā Eiropas
Parlaments ierosināja grozījumus Komisijas priekšlikumā, piemēram, par arodbiedrību
atzīšanu un sociālajiem un vides standartiem tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanās, par
tirdzniecības aizsardzības pasākumu attiecināšanu uz kontinentālo šelfu un dalībvalsts
ekskluzīvo ekonomisko zonu un par papildu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pēc
tam, kad Padome būs pieņēmusi savu nostāju pirmajā lasījumā, ir gaidāms, ka Eiropas
Parlaments trialogos panākto vienošanos apstiprinās oficiāli.
4.

KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU

Padomes nostāja atspoguļo trialogos panākto vienošanos. Padome atbalsta Komisijas
priekšlikumu un precizē to, cita starpā paredzot trīs nedēļu informācijas iepriekšējas
izpaušanas periodu, kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret uzkrāšanu. Saistībā ar
mazākā maksājuma noteikumu kompensācijas pasākumus parasti piemēro subsīdijas starpības
līmenī, un antidempinga lietās ievieš 17 % robežlielumu kropļojumiem saistībā ar izejvielām.
Abos gadījumos notiek Savienības interešu pārbaude, un šīs prakses vispārēja pārskatīšana
notiks pēc pieciem gadiem. Antidempinga izmeklēšanas ilgums ir saīsināts. Turklāt uzlabotie
mērķa cenas aprēķini attiecībā uz Eiropas ražošanas nozari ietver kopējās izmaksas,
ieguldījumus, pētniecību un izstrādi un inovāciju un vismaz 6 % mērķa peļņu.
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5.

SECINĀJUMS

Komisija akceptē Padomes nostāju.
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