EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 17.4.2018
COM(2018) 191 final
2013/0103 (COD)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie
týkající se
postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy
Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných
výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
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1.

SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument
COM(2013) 0192 final – 2013/0103 (COD)):

10. 4. 2013

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení:

16. 4. 2014

Datum přijetí postoje Rady:

16. 4. 2018

2.

CÍL NÁVRHU KOMISE

V souladu s posouzením dopadů (SWD(2013) 105 final) má návrh, kterým se mění nařízení
(EU) 2016/1036 (dále jen „základní antidumpingové nařízení“) a nařízení (EU) 2016/1037
(dále jen „základní antisubvenční nařízení“), za cíl zajistit trvalou účinnost nástrojů EU na
ochranu obchodu, a to s ohledem na nové celosvětové problémy. Z toho vyplývají změny,
které mají zlepšit transparentnost a předvídatelnost, stanovit účinná opatření pro boj proti
subvencím narušujícím obchod a narušením v oblasti surovin ve třetích zemích a usnadnit
spolupráci.
3.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení dne 16. dubna 2014. V něm navrhl změny v
návrhu Komise, jako jsou zohlednění odborových organizací a sociálních a environmentálních
norem při šetřeních týkajících se ochrany obchodu, rozšíření opatření na ochranu obchodu na
kontinentální šelf a výlučnou ekonomickou zónu daného členského státu a další podpora pro
malé a střední podniky. Poté, co Rada přijala postoj Evropského parlamentu v prvním čtení,
se očekává, že Evropský parlament formálně schválí dohodu dosaženou v rámci trialogu.
4.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY

Postoj Rady odráží dohodu dosaženou v rámci trialogu. Podporuje a dále upřesňuje návrh
Komise, mimo jiné prostřednictvím třítýdenní lhůty předběžného vyrozumění s výhradou
ochranných opatření proti hromadění zásob. V souvislosti s pravidlem nižšího cla se
vyrovnávací opatření obvykle uplatňují na úrovni subvenčního rozpětí a ve věcech týkajících
se antidumpingu se zavádí prahová hodnota 17 % u narušení v oblasti surovin. Obě opatření
podléhají analýze zájmu Unie a obecnému přezkumu této praxe po pěti letech. Délka
antidumpingového šetření je zkrácena. Dále zlepšený výpočet cílové ceny u evropského
výrobního odvětví zahrnuje veškeré náklady, investice, výzkum a vývoj a inovace a
minimální cílový zisk ve výši 6 %.
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5.

ZÁVĚR

Komise souhlasí s postojem Rady.
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