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COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția 

împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția 

împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene 
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în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția 

împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția 

împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu 

[documentul COM(2013) 192 final – 2013/0103 (COD)]: 

10.4.2013 

Data poziției Parlamentului European, prima lectură: 16.4.2014 

Data adoptării poziției Consiliului: 16.4.2018 

 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

În conformitate cu evaluarea impactului [SWD(2013) 105 final], propunerea de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/1036 („regulamentul de bază antidumping”) și a Regulamentului 

(UE) 2016/1037 („regulamentul de bază antisubvenții”) are ca scop să asigure menținerea 

eficacității instrumentelor de apărare comercială ale UE în fața noilor provocări mondiale. Ea 

conține modificări în scopul de a îmbunătăți transparența și previzibilitatea, de a stabili măsuri 

eficace pentru combaterea subvenționării cu efect de denaturare a schimburilor comerciale și 

a denaturărilor privind materiile prime în țările terțe, precum și de a facilita cooperarea.  

3. COMENTARII ASUPRA POZIȚIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură la 16 aprilie 2014. În poziția sa, 

Parlamentul European propunea amendamente la propunerea Comisiei, cum ar fi 

recunoașterea sindicatelor și a standardelor sociale și de mediu în cadrul anchetelor de apărare 

comercială, extinderea măsurilor de apărare comercială la platoul continental și la zona 

economică exclusivă a unui stat membru, precum și un sprijin suplimentar pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. Ca urmare a adoptării de către Consiliu a poziției sale în primă 

lectură, se preconizează că Parlamentul European va aproba în mod oficial acordul la care s-a 

ajuns în cadrul trilogurilor. 

4. COMENTARII ASUPRA POZIȚIEI CONSILIULUI 

Poziția Consiliului reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Ea sprijină și 

detaliază în continuare propunerea Comisiei, printre altele, prin intermediul unei perioade de 

informare prealabile de trei săptămâni, cu aplicarea unor măsuri de protecție împotriva 

stocării. În contextul regulii taxei celei mai mici, măsurile compensatorii se aplică în mod 
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normal la nivelul marjei de subvenție și, în cazurile antidumping, se introduce un prag de 17 

% pentru denaturările privind materiile prime. Ambele tipuri de măsuri sunt supuse unui test 

referitor la interesul Uniunii și unei revizuiri generale a acestei practici în termen de 5 ani. 

Durata unei anchete antidumping este redusă. În plus, calculul ameliorat al prețului-țintă 

pentru industria europeană include costul integral, investițiile, C&D și inovarea și un profit-

țintă minim de 6 %. 

5. CONCLUZIE 

Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu. 


