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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU
podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
o
pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú
členmi Európskej únie, a nariadenia (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými
dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie
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1.

KONTEXT

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade
[dokument COM(2013) 0192 final – 2013/0103(COD)]:

10. 4. 2013

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní:

16. 4. 2014

Dátum prijatia pozície Rady:

16. 4. 2018

2.

CIEĽ NÁVRHU KOMISIE

V súlade s posúdením vplyvu [SWD(2013) 105 final] je cieľom návrhu na zmenu nariadenia
(EÚ) 2016/1036 („základné antidumpingové nariadenie“) a nariadenia (EÚ) 2016/1037
(„základné antisubvenčné nariadenie“) zabezpečiť, aby si nástroje EÚ na ochranu obchodu
zachovali účinnosť pri riešení nových celosvetových problémov. Zahŕňa zmeny, ktoré majú
umožniť dosiahnuť väčšiu transparentnosť a lepšiu predvídateľnosť, stanovovať účinné
opatrenia na boj proti subvencovaniu narúšajúcemu obchod a proti narúšaniu cien surovín
v tretích krajinách a uľahčovať spoluprácu.
3.

PRIPOMIENKY K POZÍCII EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 16. apríla 2014. Navrhol v nej určité zmeny
návrhu Komisie, ako napríklad zohľadňovanie odborových zväzov a sociálnych
a environmentálnych noriem v prešetrovaniach na ochranu obchodu, rozšírenie pôsobnosti
opatrení na ochranu obchodu na kontinentálny šelf a výhradnú hospodársku zónu členského
štátu a poskytnutie ďalšej podpory malým a stredným podnikom. Keď Rada prijme pozíciu
Európskeho parlamentu v prvom čítaní, očakáva sa, že Európsky parlament formálne potvrdí
dohodu, ku ktorej sa dospelo v trialógoch.
4.

PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY

Pozícia Rady zohľadňuje dohodu, ku ktorej sa dospelo v trialógoch. Podporuje a rozvíja návrh
Komisie, okrem iného prostredníctvom trojtýždňového obdobia predbežného poskytovania
informácií podmieneného ochrannými opatreniami proti vytváraniu zásob. Pokiaľ ide
o pravidlo nižšieho cla, vyrovnávacie opatrenia sa obvykle uplatňujú na úrovni subvenčného
rozpätia a v antidumpingových veciach sa zavádza 17 % prah v prípade narušenia cien
surovín. Pri oboch postupoch sa vykonáva test záujmu Únie a všeobecné preskúmanie tejto
praxe po piatich rokoch. Skrátila sa dĺžka antidumpingového prešetrovania. Zdokonalený
výpočet cieľovej ceny pre európske výrobné odvetvie zahŕňa celkové náklady, investície,
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náklady na výskum a vývoj a inováciu a minimálny cieľový zisk na úrovni 6 %.
5.

ZÁVER

Komisia prijíma pozíciu Rady.
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