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Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych 

z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD) 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenia Komisji załączone do 

niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco: 

Oświadczenie Komisji w sprawie przejścia z obecnego systemu na nowy 

 

Komisja przypomina, że celem nowej metodyki jest utrzymanie ciągłej ochrony 

przemysłu unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, szczególnie tymi, które 

wynikają ze znaczących zakłóceń na rynku. W tym względzie Komisja zadba o to, aby 

przemysł unijny nie napotykał żadnych dodatkowych obciążeń przy występowaniu 

o ochronę na podstawie instrumentu antydumpingowego, szczególnie przy składaniu 

ewentualnych wniosków o przegląd wygaśnięcia po wejściu w życie nowej metodyki.  

 

 

* * * 

 

Oświadczenie Komisji dotyczące art. 23 oraz współpracy z Parlamentem Europejskim 

i Radą 

Za każdym razem, kiedy Komisja będzie zamierzała sporządzić lub zaktualizować 

sprawozdanie na podstawie art. 2 ust. 6a) lit. c) rozporządzenia podstawowego, 

poinformuje o tym Parlament Europejski i Radę. Kiedy Parlament Europejski lub Rada 

poinformują Komisję, że ich zdaniem warunki sporządzenia lub aktualizacji 

sprawozdania na podstawie art. 2 ust. 6a) lit. c) rozporządzenia podstawowego są 
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spełnione, Komisja podejmie odpowiednie działania i poinformuje o nich odpowiednio 

Parlament Europejski i Radę. 

 

 

* * * 

 

 

Oświadczenie Komisji dotyczące sprawozdań na podstawie art. 2 ust. 6a) lit. c) 

rozporządzenia podstawowego 

 

Komisja szybko skorzysta z możliwości sporządzenia sprawozdań dotyczących 

znaczących zakłóceń, przewidzianych w art. 2 ust. 6a) lit. c) rozporządzenia 

podstawowego, tak by zainteresowane strony dysponowały tymi sprawozdaniami, kiedy 

będą przygotowywać wnioski, do których art. 2 ust. 6a) rozporządzenia podstawowego 

może mieć zastosowanie. Udzieli zainteresowanym stronom wskazówek dotyczących 

sposobu korzystania z tych sprawozdań. 

 

 

 


