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KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW
skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
dwar
il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra limportazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni
Ewropea, u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet
sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea
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1.

KUNTEST

Id-data meta l-proposta ġiet trażmessa lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill (id-dokument COM(2013) 0192 final - 2013/0103
COD))

10/04/2013

Id-data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari:

16/04/2014

Id-data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill:

16/04/2018

2.

L-OBJETTIV TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

B’konformità mal-valutazzjoni tal-impatt (SWD(2013) 105 final), il-proposta li temenda rRegolament (UE) 2016/1036 (“ir-Regolament bażiku tal-anti-dumping”) u r-Regolament
(UE) 2016/1037 (“ir-Regolament bażiku antisussidji”), għandha l-għan li tiżgura t-tkomplija
tal-effettività tal-Istrumenti għad-Difiża tal-Kummerċ tal-UE fil-konfront ta’ sfidi globali
ġodda. Dan jinvolvi modifiki sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-prevedibbiltà, jiġu previsti
miżuri effettivi biex jiġġieldu kontra s-sussidjar distortiv tal-kummerċ u d-distorsjonijiet filmaterja prima f’pajjiżi terzi, u tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni.
3.

KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tal-ewwel qari tiegħu fis-16 ta' April 2014. Fiha
huwa ssuġġerixxa emendi għall-proposta tal-Kummissjoni, bħar-rikonoxximent tattrejdjunjins u tal-istandards ambjentali fl-investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ, lestensjoni tal-miżuri tad-difiża tal-kummerċ għall-ixkaffa kontinentali u ż-żona ekonomika
esklussiva ta’ Stat Membru, u appoġġ addizzjonali għall-impriżi żgħar u medji. Wara ladozzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, il-Parlament Ewropew huwa
mistenni li japprova formalment il-ftehim milħuq fit-trilogi.
4.

KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tirrifletti l-ftehim li ntlaħaq fit-trilogi. Hija tappoġġa u tkompli tirfina
l-proposta tal-Kummissjoni, fost l-oħrajn permezz ta’ perjodu ta’ żvelar minn qabel ta’ tliet
ġimgħat soġġett għal salvagwardji kontra l-akkumulazzjoni tal-istokk. Fil-kuntest tar-regola
tad-dazju inferjuri, miżuri kompensatorji normalment japplikaw fil-livell tal-marġni ta’
sussidju u f’każijiet ta’ anti-dumping huwa introdott livell limitu ta’ 17 % għal distorsjoni
għall-materja prima. It-tnejn huma suġġetti għal test tal-interess tal-Unjoni u rieżami ġenerali
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ta’ din il-prattika fi żmien ħames snin. It-tul ta’ żmien tal-investigazzjoni tal-anti-dumping
huwa mqassar. Barra minn hekk, il-kalkoku mtejjeb tal-mira tal-prezz għall-industrija
Ewropea jinkludi l-ispiża sħiħa, l-investiment, ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni u profitt
immirat minimu ta’ 6 %.
5.

KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni taċċetta l-pożizzjoni meħuda mill-Kunsill.
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