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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1 α. λαμβάνει υπό σημείωση τις δηλώσεις 

της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο 

παρόν ψήφισμα· 

Or. en 

Προς ενημέρωση, το κείμενο των δηλώσεων έχει ως εξής: 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μετάβαση 

 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο σκοπός της νέας μεθόδου είναι να διατηρηθεί η διατήρηση 

σε ισχύ της προστασίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Από 

την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 

για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής όταν επιδιώκεται προστασία με τη χρήση των μέσων 

αντιντάμπινγκ, ιδίως στο πλαίσιο πιθανών αιτήσεων επανεξέτασης ενόψει της λήξης 

ισχύος, που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της νέας μεθόδου.   

 

 

* * * 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 23 και την αλληλεπίδραση με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή 

της να εκπονήσει ή να επικαιροποιήσει έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α 

στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή ότι κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι εκπόνησης ή 
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επικαιροποίησης μιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του 

βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα ενημερώσει 

σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

 

* * * 

 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α 

στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού  

 

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει σύντομα τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού για την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά 

με σημαντικές στρεβλώσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν στη διάθεσή τους τις 

εκθέσεις αυτές όταν θα προετοιμάζουν εισηγήσεις, για τις οποίες μπορεί να ισχύει το 

άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Θα παράσχει καθοδήγηση 

στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 


