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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 1a. tudomásul veszi az ezen 

állásfoglaláshoz csatolt bizottsági 

nyilatkozatokat; 

Or. en 

Tájékoztatásul: a nyilatkozatok szövege a következő: 

A Bizottság nyilatkozata az átmenetről 

 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az új módszertan célja a – különösképpen a jelentős 

piactorzulásokból fakadó – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben az uniós 

gazdasági ágazat számára jelenleg is biztosított védelem fenntartása. Ebben az 

összefüggésben a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az uniós gazdasági ágazatra ne 

háruljanak többletterhek akkor, amikor az a dömpingellenes jogszabályi rendelkezések 

alapján – különösen hatályvesztési felülvizsgálatra irányuló kérelem útján, az új 

módszertan hatálybalépése után – védelmet kér.   

 

 

A Bizottság nyilatkozata a 23. cikkről, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 

folytatandó együttműködésről 

A Bizottság minden olyan esetben tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot, amikor az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja alapján jelentést 

szándékozik készíteni, vagy azt tervezi, hogy egy ilyen jelentést aktualizál. Abban az 

esetben, ha az Európai Parlament vagy a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy 

álláspontja szerint fennállnak az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja 

szerinti jelentés elkészítésének vagy aktualizálásának feltételei, a Bizottság megteszi a 

szükséges intézkedéseket, és erről megfelelő módon tájékoztatja az Európai Parlamentet 

és a Tanácsot. 
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A Bizottság nyilatkozata az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja szerinti 

jelentésekről 

 

A Bizottság haladéktalanul élni fog azzal a lehetőséggel, hogy az alaprendelet 2. cikke 

(6a) bekezdésének c) pontja alapján jelentéseket készítsen a jelentős torzulás eseteiről, 

és ennek révén biztosítani fogja, hogy ezek a jelentések az érdekelt felek rendelkezésére 

álljanak akkor, amikor olyan beadványokat készítenek, amelyek az alaprendelet 2. cikke 

(6a) bekezdésének hatálya alá tartozhatnak. A Bizottság iránymutatással fog szolgálni 

az érdekelt felek számára e jelentések felhasználásáról. 

 

 

 


