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Τροπολογία  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Για τις χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, η κανονική αξία 

θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Στην 

περίπτωση των χωρών που, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν 

είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται 

στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/7552, η κανονική αξία θα καθορίζεται 

βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036, όπως τροποποιείται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

_________________ _________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2016, σ. 33). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2015, σ. 33). 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η φράση «Ενόψει εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ» είναι 

αμφίσημη και νομικά επικίνδυνη. Υπονοεί ότι η νέα μεθοδολογία είναι προσαρμοσμένη σε 

συγκεκριμένες χώρες. 

 

Τροπολογία  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θίγει τους 
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όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στα πρωτόκολλα και τις 

άλλες πράξεις βάσει των οποίων έχει 

πραγματοποιηθεί η προσχώρηση των 

χωρών στη συμφωνία του Μαρακές για 

την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. 

_________________ _________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2016, σ. 33). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2015, σ. 33). 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που δεν έχουν οικονομία αγοράς και που 

είναι μέλη του ΠΟΕ ή που, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν 

είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται 
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αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/7552, η κανονική αξία θα καθορίζεται 

βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036, όπως τροποποιείται από τον 

παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να μη θίγει τη διαπίστωση του 

αν μια χώρα μέλος του ΠΟΕ διαθέτει 

οικονομία της αγοράς. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις 

υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 

διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών. 

_________________ _________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2016, σ. 33). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2015, σ. 33). 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 
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την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. Ο 

παρών κανονισμός θα πρέπει να συνάδει 

με τις λοιπές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

της Ένωσης δυνάμει του διεθνούς 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών. 

_________________ _________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2016, σ. 33). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2015, σ. 33). 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 

(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία 

α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα 

πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία 

στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που 
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δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του 

ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. 

δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει 

εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες 

που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, 

για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να 

μπορεί να καθορίζεται με βάση τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική 

αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της 

ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από 

τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη 

διαπίστωση, από οποιαδήποτε χώρα μέλος 

του ΠΟΕ, του αν υφίσταται ή όχι 

οικονομία της αγοράς. 

_________________ _________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2016, σ. 33). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί 

κοινού καθεστώτος εισαγωγών από 

ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 

19.5.2015, σ. 33). 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Το ζήτημα της οικονομίας αγοράς δεν αφορά πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σύγχυση σε 

αυτό το σημείο δημιουργούσε την εντύπωση ότι η Ένωση εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να 

αναγνωρίζει το καθεστώς της οικονομίας αγοράς. 

 

Τροπολογία  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση, ή 

όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής 

ικανότητας1α. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: η άμεση ή 

έμμεση (π.χ. μέσω δημοσίων φορέων) 

κρατική επιρροή όσον αφορά την 

κατανομή των πόρων και τις αποφάσεις 

των επιχειρήσεων, για παράδειγμα με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή μέσω διακρίσεων στα 

φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά 

καθεστώτα· οι στρεβλώσεις που προκαλεί 

το κράτος στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων κατά την ιδιωτικοποίηση 

και στη χρήση συστημάτων συναλλαγών 

ή αντιστάθμισης ξένων προς την 

οικονομία της αγοράς· η απουσία 

διαφανούς εταιρικού δικαίου που δεν 

εισάγει διακρίσεις και το οποίο 

εξασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση 

των επιχειρήσεων (εφαρμογή διεθνών 

λογιστικών προτύπων, προστασία 

μετόχων, διάθεση στο κοινό αξιόπιστων 
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επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

πληροφοριών για εταιρείες)· η απουσία 

διαφανούς και αποτελεσματικής σειράς 

νόμων η οποία παρεμποδίζει τον σεβασμό 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· τα 

ημερομίσθια δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων· η απουσία 

διαφανούς σειράς νόμων δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινές 

επιχειρήσεις και άλλες ξένες επενδύσεις 

και στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

που παρέχεται από ιδρύματα που 

υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής· η 

μη επικύρωση και ορθή εφαρμογή των 

βασικών συμβάσεων της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των 

περιβαλλοντικών πολυμερών συμφωνιών 

(ΠΠΣ) στις οποίες η Ένωση είναι 

συμβαλλόμενο μέρος· η μη συμμόρφωση 

με τις συναφείς συστάσεις του ΟΟΣΑ που 

αφορούν τον τομέα της φορολογίας (λ.χ. 

πρωτοβουλία για τη διάβρωση της βάσης 

και τη μεταφορά των κερδών (BEPS))· 

και οιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνει 

ενδεδειγμένη η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. Λεπτομερής κατάλογος 

παραδειγμάτων σημαντικών 

στρεβλώσεων είναι διαθέσιμος ενδεικτικά 

στο παράρτημα. Ο εν λόγω κατάλογος θα 

πρέπει να ενημερώνεται ύστερα από κάθε 

υπόθεση. Η ύπαρξη μίας ή περισσότερων 

σημαντικών στρεβλώσεων στο σύνολο 

της οικονομίας ή σε έναν ή 

περισσότερους τομείς της οικονομίας της 

χώρας εξαγωγής θα πρέπει να οδηγεί 

αυτόματα στη χρήση τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών, 

διεθνών ή ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις 

για κάθε συντελεστή παραγωγής κατά την 
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κατασκευή της κανονικής αξίας, καθώς 

και στη μη εφαρμογή του κανόνα του 

χαμηλότερου δασμού για τον υπολογισμό 

του δασμού αντιντάμπινγκ που θα πρέπει 

να επιβληθεί στις εισαγωγές από τους 

παραγωγούς-εξαγωγείς της 

συγκεκριμένης χώρας. Σε περίπτωση 

απουσίας διεθνούς κόστους ή δεικτών 

αναφοράς ή κόστους ή δεικτών αναφοράς 

τρίτων χωρών χωρίς στρεβλώσεις, η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει την 

κανονική αξία σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

μεταξύ άλλων βάσει των σχετικών τιμών 

και κόστους στην Ένωση. Αυτό αφορά 

ιδίως περιπτώσεις που σημαντικό μέρος 

του καταγγέλλοντος κλάδου παραγωγής 

αποτελείται από ΜΜΕ. Η αξιοπιστία του 

κόστους και των τιμών ενός δεδομένου 

συντελεστή παραγωγής που πρόκειται να 

θεωρηθεί χωρίς στρεβλώσεις θα πρέπει 

να αξιολογείται, μεταξύ άλλων, με 

αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας, το 

βάρος απόδειξης της απουσίας 

σημαντικών στρεβλώσεων σε κάθε 

συντελεστή παραγωγής φέρουν οι 

παραγωγοί της χώρας εξαγωγής. Εάν 

ένας εξαγωγέας-παραγωγός από χώρα 

όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξει 

σαφώς σε πρώιμο στάδιο της έρευνας ότι 

το κόστος ενός ή περισσοτέρων οικείων 

συντελεστών παραγωγής δεν έχει 

στρεβλωθεί, το κόστος αυτών των 

επιμέρους συντελεστών παραγωγής θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 

κατασκευή της κανονικής αξίας, με την 

επιφύλαξη της χρήσης τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών, 

διεθνών ή ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις 

για εκείνους τους επιμέρους συντελεστές 

παραγωγής που υφίστανται σημαντικές 

στρεβλώσεις. Είναι επίσης σκόπιμο να 

προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

θα πρέπει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν 
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αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ενός κράτους μέλους ή του 

κλάδου παραγωγής της Ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ), να εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα (με αφετηρία τις 

οριζόντιες στρεβλώσεις σε μια χώρα και 

εν συνεχεία με έμφαση στους συντελεστές 

παραγωγής και στις τομεακές 

στρεβλώσεις) ή ένα συγκεκριμένο τομέα· 

για τις χώρες στις οποίες έχει καταγραφεί 

σημαντικός αριθμός υποθέσεων 

αντιντάμπινγκ, η έκθεση θα πρέπει να 

συμπληρωθεί τρεις μήνες πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 

και να εγκριθεί δεκαπέντε ημέρες πριν 

από την έναρξη ισχύος του. Ο κλάδος 

παραγωγής της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ, θα πρέπει να κληθεί να διατυπώσει 

τη γνώμη του κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Κατά τη 

σύνταξη της έκθεσης, η Επιτροπή 

συνεργάζεται με τους κύριους εμπορικούς 

εταίρους της Ένωσης. H εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τομέα· τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία· 

Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. 

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ενός κράτους μέλους, του 

κλάδου παραγωγής της Ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ) ή σε περίπτωση αλλαγής των 
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συνθηκών σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 

ειδική έκθεση ή να ενημερώσει ήδη 

υφιστάμενη έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

επανεξετάζει την έκθεση κάθε δυόμισι 

χρόνια. 

 _________________ 

 1a Πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας 

υφίσταται όταν τα εμπορικά 

πλεονάσματα αρχίσουν να γίνονται 

διαρθρωτικά χωρίς κανένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα για τη χώρα, όταν οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος είναι 

χαμηλότερου επιπέδου από τις τιμές στην 

παγκόσμια αγορά ή όταν οι επενδύσεις σε 

νέες παραγωγικές ικανότητες δεν είναι σε 

αντιστοιχία με το αυξανόμενο εμπορικό 

πλεόνασμα 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι μια τέτοια 

κατάσταση προκύπτει όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 

πρώτων υλών, του κόστους της ενέργειας 

ή άλλων συντελεστών της παραγωγής, 

δεν προκύπτουν από δυνάμεις της 
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παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι μια 

τέτοια έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

ελεύθερης αγοράς διότι επηρεάζονται από 

κρατική παρέμβαση. Επιπλέον, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι κατά την 

εξέταση του κατά πόσον επικρατεί μια 

τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής, πράγμα το οποίο αποβαίνει, εκ 

των πραγμάτων και εκ του νόμου, εις 

βάρος της αρμόζουσας διακυβέρνησης 

των επιχειρήσεων· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

η λειτουργία του εταιρικού δικαίου είναι 

αδιαφανής και αναποτελεσματική, και το 

καθεστώς πτώχευσης εμποδίζει την 

άσκηση των νόμων περί ιδιοκτησίας· δεν 

τηρούνται είτε δεν εφαρμόζονται Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα· οι πράξεις 

συναλλάγματος δεν πραγματοποιούνται 

με την αγοραία ισοτιμία· τα επίπεδα των 

μισθών δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτών· η απουσία 

διαφανούς νομοθεσίας δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινοπραξίες 

και άλλες ξένες επενδύσεις· η χώρα 

εξαγωγής δεν τηρεί τις διεθνείς και 

πολυμερείς δεσμεύσεις όσον αφορά τα 

κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

φορολογικά πρότυπα· η πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα 

που υλοποιούν στόχους δημόσιας 

πολιτικής· και οιεσδήποτε άλλες 

περιστάσεις κρίνει σκόπιμες η Επιτροπή 

προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων. Η ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή σε τομέα της 
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οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

πρέπει να οδηγεί αυτόματα στη χρήση μη 

στρεβλωμένων τιμών, κόστους ή δεικτών 

αναφοράς τρίτης χώρας ή της ΕΕ, για 

κάθε συντελεστή παραγωγής προκειμένου 

να κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

Ωστόσο, αν ένας παραγωγός εξαγωγέας 

από χώρα που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις αυτές καταδεικνύει σαφώς 

ότι το κόστος ενός ή περισσότερων 

επιμέρους συντελεστών παραγωγής δεν 

είναι στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. Οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει να 

εκδίδουν ή να επικαιροποιούν λεπτομερή 

και πλήρη έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Για τις χώρες και τους τομείς για 

τους οποίους έχει καταγραφεί σημαντικός 

αριθμός περιπτώσεων αντιντάμπινγκ, η 

έκθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να 

εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. Ο κλάδος 

παραγωγής της Ένωσης θα πρέπει να 

κληθεί να διατυπώσει τη γνώμη του κατά 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης· οι 

οικονομικές και εμπορικές ιδιαιτερότητες 

των ΜΜΕ λαμβάνονται υπόψη κατά την 

σύνταξη των εκθέσεων, καθώς και οι 

τομείς που αφορούν αυτές οι 

ιδιαιτερότητες. Κάθε έκθεση αυτού του 

τύπου και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα, 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία, και πρέπει να τους επιτρέπεται 

να διαβιβάζουν πληροφορίες που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικής 

στρέβλωσης. Στο πλαίσιο αυτών των 
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ερευνών, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή 

και παρέχεται στήριξη στις ΜΜΕ. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 

παρακολουθεί τη διαδικασία εκπόνησης 

της έκθεσης. Έπειτα από αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

πρέπει να συντάξει ή να επικαιροποιήσει 

τη ζητούμενη έκθεση. Σε κάθε 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρέπει να επικαιροποιεί την έκθεση ανά 

διετία. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών, του 

κόστους της ενέργειας και άλλων 

συντελεστών της παραγωγής, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται 
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εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· το πλεόνασμα παραγωγικής 

ικανότητας επιφέρει υπερπαραγωγή· η 

πολιτική χειραγώγησης των τιμών των 

αγορών οδηγεί σε υποτίμηση του εθνικού 

νομίσματος· η χώρα εξαγωγής δεν τηρεί 

τις διεθνείς δεσμεύσεις στον 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή φορολογικό 

τομέα, πράγμα που οδηγεί σε στρέβλωση 

του ανταγωνισμού· οι δημόσιες πολιτικές 

ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των 

εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με 

άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς· η λειτουργία του εταιρικού 

δικαίου είναι αδιαφανής και 

αναποτελεσματική, και το καθεστώς 

πτώχευσης εμποδίζει την άσκηση των 

νόμων περί ιδιοκτησίας· τα επίπεδα των 

μισθών δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτών· η απουσία 

διαφανούς νομοθεσίας δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινοπραξίες 

και άλλες ξένες επενδύσεις· και η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται 

από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους 

δημόσιας πολιτικής, καθώς και 

οιεσδήποτε άλλες περιστάσεις κρίνει 

σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. Η ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων στην οικονομία ως σύνολο 

ή σε τομέα της οικονομίας της χώρας 

εξαγωγής θα οδηγεί αυτόματα στη χρήση 

μη στρεβλωμένων τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτης χώρας ή της 

ΕΕ, για κάθε συντελεστή παραγωγής 

προκειμένου να κατασκευαστεί η 

κανονική αξία. Ωστόσο, αν ένας 

παραγωγός εξαγωγέας από χώρα που δεν 
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πληροί τις προϋποθέσεις αυτές 

καταδεικνύει σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, το 

κόστος αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή της κανονικής αξίας 

του. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί 

ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκδίδουν, 

σε συνεργασία με τον κλάδο παραγωγής 

της Ένωσης, έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Για τις χώρες για τις οποίες έχει 

καταγραφεί σημαντικός αριθμός 

περιπτώσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση θα 

πρέπει να συμπληρωθεί και να εγκριθεί 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης θα πρέπει να κληθεί να 

διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. Κάθε 

έκθεση αυτού του τύπου και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται μπορούν να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 

παρακολουθεί τη διαδικασία εκπόνησης 

της έκθεσης. Έπειτα από αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τον τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

πρέπει να συντάξει έκθεση ή, εάν έχει ήδη 

συνταχθεί έκθεση, να την 

επικαιροποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 

επανεξετάζει την έκθεση ανά διετία. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας 

του κλάδου παραγωγής, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό της παγκόσμιας 

αγοράς και, συνεπώς, στις τιμές, ενώ η χειραγώγηση του νομίσματος καθιστά δυνατή την 

πραγματοποίηση εξαγωγικών πωλήσεων σε υποτιμημένες τιμές. Επιπλέον, ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου συνίσταται στη δυνατότητα να ζητεί τη σύνταξη έκθεσης ή, σε περίπτωση που έχει 

ήδη συνταχθεί, την επικαιροποίησή της, χωρίς να παρεμβαίνει άμεσα στη διαδικασία, διότι, σε 

περίπτωση θέσπισης σχετικής νομοθετικής πράξης, υφίσταται ο κίνδυνος αυτή να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση από τον ΠΟΕ. 

 

Τροπολογία  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η 

κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών, δεν προκύπτουν από 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Σοβαρές στρεβλώσεις 

για το υπό εξέταση προϊόν είναι οι 

στρεβλώσεις που επικρατούν όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος ενός ή 

περισσοτέρων συντελεστών παραγωγής 
δεν προκύπτουν από δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς δεδομένου ότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση ή 

είναι σημαντικά χαμηλού επιπέδου λόγω 

έλλειψης συμμόρφωσης με τα βασικά 

διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: οι 

στρεβλώσεις που προκαλεί το κράτος στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την 

ιδιωτικοποίηση και στη χρήση 
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εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

συστημάτων συναλλαγών ή 

αντιστάθμισης ξένων προς την οικονομία 

της αγοράς· η απουσία διαφανούς 

εταιρικού δικαίου που δεν εισάγει 

διακρίσεις και το οποίο εξασφαλίζει την 

κατάλληλη διαχείριση των επιχειρήσεων· 

η απουσία διαφανούς και 

αποτελεσματικής σειράς νόμων που 

παρεμποδίζει τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· η 

μη επικύρωση και ορθή εφαρμογή των 

βασικών συμβάσεων της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των 

περιβαλλοντικών πολυμερών συμφωνιών 

(ΠΠΣ) στις οποίες η Ένωση είναι 

συμβαλλόμενο μέρος και κάθε άλλη 

περίσταση που η Επιτροπή κρίνει 

ενδεδειγμένη για την αξιολόγηση της 

ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων. 

Είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι 

η ύπαρξη μίας ή περισσότερων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή σε έναν τομέα της 

οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα πρέπει 

να οδηγεί αυτόματα στη χρήση τιμών, 

κόστους ή δεικτών αναφοράς τρίτων 

χωρών, διεθνών ή ενωσιακών χωρίς 

στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής κατά την κατασκευή της 

κανονικής αξίας. Σε περίπτωση που ένας 

παραγωγός-εξαγωγέας από χώρα όπου 

υπάρχουν μία ή περισσότερες σημαντικές 

στρεβλώσεις αποδείξει σαφώς ότι το 

κόστος ενός ή περισσότερων επιμέρους 

συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας του. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα πρέπει να εκδίδουν 
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έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι ο 

κλάδος παραγωγής της Ένωσης και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να 

κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

κατά τη διαδικασία εκπόνησης της 

έκθεσης· ότι η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα· και ότι τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιεί την 

εν λόγω έκθεση κάθε δύο έτη. Κατόπιν 

αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του κλάδου παραγωγής της 

Ένωσης ή των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ή με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής, όταν οι περιστάσεις σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή τομέα έχουν 

μεταβληθεί, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 

να επικαιροποιεί την έκθεση. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να συμπεριλάβει ανάλυση 

σχετικά με την εφαρμογή και τον 

αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην 

ετήσια έκθεσή της σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα 

του αντιντάμπινγκ, των αντεπιδοτήσεων 

και των μέτρων διασφάλισης και θα 

πρέπει να την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση 

των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από άλλες δυνάμεις όπως 

κρατική παρέμβαση, μονοπώλιο ή 

ολιγοπώλιο και άλλες, που δημιουργούν 

ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς οι οποίες 

δεν επιτρέπουν την κατάλληλη σύγκριση 

των τιμών εξαγωγής με τις εγχώριες τιμές 

και το κόστος. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι, κατά την αξιολόγηση 

της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: η υπό 

εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν - άμεσα ή έμμεσα - υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η άμεση ή έμμεση 

κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές, το κόστος ή άλλες εμπορικές 

αποφάσεις αυτών των επιχειρήσεων· οι 

δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν 

διακρίσεις υπέρ ορισμένων ή όλων των 

εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με 

άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς· η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

που παρέχεται από ιδρύματα που 

υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής, 

μεταξύ άλλων με τομεακές επιδοτήσεις ή 

με την ύπαρξη ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου 
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και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

στην αγορά πρώτων υλών ή συντελεστών 

παραγωγής, και οιεσδήποτε άλλες 

περιστάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες η 

Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει 

την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. 

Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένου του κλάδου 

παραγωγής της Ένωσης, καθώς και οι 

ξένοι εξαγωγείς και η κυβέρνηση της 

οικείας χώρας θα πρέπει να κληθούν να 

διατυπώσουν τη γνώμη τους κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. H εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τομέα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. 

Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή σε περίπτωση μεταβολής 

των συνθηκών σε μια συγκεκριμένη χώρα 

ή τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να 

επικαιροποιεί την έκθεση. Σε κάθε 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

πρέπει να επανεξετάζει την έκθεση ανά 

διετία. Η έκθεση δεν θα πρέπει να είναι 

δεσμευτική, ωστόσο η Επιτροπή θα 

πρέπει, όταν επιβάλλει μέτρα, να εξηγεί 

δεόντως το σκεπτικό της όσον αφορά τις 

διαπιστωθείσες στρεβλώσεις και τη 

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Τροπολογία  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η 

κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών, δεν προκύπτουν από 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί 

να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

(3) Αυτές οι συστημικές ή 

μακροοικονομικές στρεβλώσεις 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό κατά πόσον 

οι τιμές και το κόστος υφίστανται 

σημαντικές στρεβλώσεις στις εταιρείες 

και στους τομείς. Η αξιολόγηση των 

συστημικών στρεβλώσεων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στην περίπτωση ετερογενών 

τομέων που αποτελούνται από μεγάλο 

μερίδιο μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπου είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η 

ύπαρξη ειδικών τομεακών στρεβλώσεων. 
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εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή στον οικείο τομέα 

της οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

πρέπει να οδηγεί αυτόματα στη χρήση 

τιμών, κόστους ή δεικτών αναφοράς 

τρίτων χωρών, διεθνών ή ενωσιακών 

χωρίς στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. Εάν 

ένας παραγωγός-εξαγωγέας από χώρα ή 

τομέα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξει 

σαφώς ότι δεν επηρεάζεται άμεσα ή 

έμμεσα από οποιαδήποτε σημαντική 

στρέβλωση και ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους οικείων 

συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 
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κανονικής αξίας του. Η απουσία 

στρέβλωσης όσον αφορά το κόστος 

δεδομένου συντελεστή ενός εξαγωγέα-

παραγωγού και η αξιοπιστία του θα 

πρέπει να αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, 

με αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

Αυτές οι μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν 

θα πρέπει να επηρεάζουν την κανονική 

αξία άλλων εξαγωγέων-παραγωγών και 

συνεπώς δεν θα πρέπει να παρεκτείνονται 

στο σύνολο μιας χώρας ή ενός τομέα 

ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 

άρθρου 17. Είναι επίσης σκόπιμο να 

προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

θα εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Η έκθεση θα πρέπει να καλύπτει 

τόσο τις τομεακές/εταιρικές στρεβλώσεις 

όσο και τις 

μακροοικονομικές/συστημικές 

στρεβλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τους τομείς με υψηλό 

μερίδιο ΜΜΕ. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης θα πρέπει να κληθεί να 

διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. Η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα πρέπει να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. 

Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή σε περίπτωση μεταβολής 

των συνθηκών σε μια συγκεκριμένη χώρα 

ή τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να 

επικαιροποιεί την έκθεση. Οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται όσον αφορά την ύπαρξη 

στρεβλωτικών πρακτικών της οικονομίας 

της αγοράς για μία χώρα ή τομέα θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
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περιέχονται στον φάκελο και θα πρέπει να 

λαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή 

το αργότερο εντός τριών μηνών από την 

έναρξη μιας έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα 

μέρη θα πρέπει να διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις επί των αποφάσεων 

αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 
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κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. Κατά την έναρξη έρευνας σε 

σχέση με εισαγωγές από μία χώρα ή 

τομέα όπου η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων, η Επιτροπή 

θα πρέπει να λαμβάνει προσωρινή 

απόφαση ως προς την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων για τη 

συγκεκριμένη χώρα ή τομέα και να 

ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά 

με την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

σε μια χώρα ή τομέα θα πρέπει να ισχύει 

εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία που να 

καταδεικνύουν σαφώς ότι η εν λόγω 

χώρα ή τομέας δεν επηρεάζεται πλέον 

από σημαντικές στρεβλώσεις και θα 

πρέπει να παραμένει σε ισχύ μέχρι την 

ανάκλησή της. 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση 

των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι 

επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή υπάρχει, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι, κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης 

σημαντικών στρεβλώσεων, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθοι παράγοντες: η υπό εξέταση 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

υψηλός βαθμός άμεσης ή έμμεσης (π.χ. 

μέσω δημοσίων φορέων) κρατικής 

επιρροής όσον αφορά την κατανομή των 

πόρων και τις αποφάσεις των 

επιχειρήσεων, για παράδειγμα με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή μέσω διακρίσεων στα 

φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά 

καθεστώτα· η ύπαρξη στρεβλώσεων που 
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συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα· ότι η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα· και ότι τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

προκαλεί το κράτος στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων κατά την ιδιωτικοποίηση 

και στη χρήση συστημάτων συναλλαγών 

ή αντιστάθμισης ξένων προς την 

οικονομία της αγοράς· η απουσία ή η 

ανεπαρκής εφαρμογή διαφανούς 

εταιρικού δικαίου που δεν εισάγει 

διακρίσεις και το οποίο εξασφαλίζει την 

κατάλληλη διαχείριση των επιχειρήσεων 

(εφαρμογή διεθνών λογιστικών 

προτύπων, προστασία μετόχων, διάθεση 

στο κοινό αξιόπιστων πληροφοριών για 

εταιρείες)· η απουσία ή η ανεπαρκής 

εφαρμογή μιας συνεπούς, 

αποτελεσματικής και διαφανούς σειράς 

νόμων που εξασφαλίζουν τον σεβασμό 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· 

και οιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνει 

ενδεδειγμένη η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 
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σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση 

των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή υπάρχει, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι, κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης 

σημαντικών στρεβλώσεων, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθοι παράγοντες: η υπό εξέταση 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής, εκ των πραγμάτων και 

εκ του νόμου εις βάρος της κατάλληλης 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων· η 

κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες 

πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις 

υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς· η απουσία 

διαφανούς και αποτελεσματικού 

εταιρικού δικαίου· η απουσία διαφανούς 

σειράς νόμων που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει διακρίσεις σε σχέση με τις 

κοινές επιχειρήσεις και άλλες ξένες 

επενδύσεις, η πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση που παρέχεται από 

ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας 

πολιτικής ή οιαδήποτε άλλη περίσταση 

που κρίνει ενδεδειγμένη η Επιτροπή 

προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα πρέπει να εκδίδουν ή να 

επικαιροποιούν εκθέσεις σχετικά με τις 

στρεβλώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να οδηγήσουν σε έρευνα 

αντιντάμπινγκ και στις οποίες θα 

περιγράφονται οι συνθήκες της αγοράς 
όσον αφορά τις εν λόγω περιστάσεις σε 
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μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα· ότι οι εν λόγω 

εκθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζονται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 
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επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· η έκθεση 

θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις 

τομεακές/εταιρικές στρεβλώσεις όσο και 

τις μακροοικονομικές/συστημικές 

στρεβλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τους τομείς με υψηλό 

μερίδιο ΜΜΕ· η αξιολόγηση των 

σημαντικών στρεβλώσεων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στην περίπτωση ετερογενών 

τομέων που αποτελούνται από μεγάλο 

μερίδιο μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπου είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η 

ύπαρξη ειδικών τομεακών στρεβλώσεων· 
ότι η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα 

μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα· και ότι τα ενδιαφερόμενα 

μέρη πρέπει να διαθέτουν κάθε δυνατή 

ευχέρεια να σχολιάσουν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Or. en 

 



 

PE604.811v02-00 34/164 AM\1127399EL.docx 

EL 

Τροπολογία  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η 

κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών, δεν προκύπτουν από 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί 

να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι 

επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

(3) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαία η προώθηση και η υπεράσπιση 

του διεθνούς εμπορίου που βασίζεται στις 

αρχές της ισότητας, της βιωσιμότητας 

και του θεμιτού ανταγωνισμού και με 
βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις, οι οποίες 

οφείλονται στο γεγονός ότι μια χώρα 

εξαγωγής εφαρμόζει πρακτικές που 

στρεβλώνουν την οικονομία της αγοράς 

σε βαθμό που καθιστούν ακατάλληλη τη 

χρήση των τιμών και του κόστους της 

εγχώριας παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών, της ενέργειας και άλλων 

συντελεστών παραγωγής. Για τον σκοπό 

αυτόν, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι 

κατά την εξέταση της πραγματικής 

συμπεριφοράς μιας χώρας εξαγωγής 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα κριτήρια: υψηλός βαθμός 

άμεσης ή έμμεσης (μέσω δημοσίων 

φορέων) κρατικής επιρροής όσον αφορά 

την κατανομή των πόρων και τις 

αποφάσεις των επιχειρήσεων, 

παραδείγματος χάριν, μέσω τιμών που 

έχουν καθοριστεί από το κράτος ή μέσω 

φορολογικών, εμπορικών ή νομισματικών 

καθεστώτων που εισάγουν διακρίσεις· 

στρεβλώσεις που προκαλεί το κράτος στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την 

ιδιωτικοποίηση και συστήματα 

συναλλαγών ή αντιστάθμισης ξένα προς 

την οικονομία της αγοράς (όπως το 

εμπόριο ανταλλαγής προϊόντων)· απουσία 

διαφανούς εταιρικού δικαίου που δεν 

εισάγει διακρίσεις και το οποίο 
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όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα· ότι η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα· και ότι τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν 

κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

εξασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση 

των επιχειρήσεων (εφαρμογή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, προστασία 

μετόχων, διάθεση στο κοινό αξιόπιστων 

πληροφοριών για εταιρείες)· απουσία 

συνεπούς, αποτελεσματικού και 

διαφανούς συνόλου νόμων που 

εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· απουσία ενός 

πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος 

και ο οποίος, από νομική άποψη και στην 

πράξη, υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις 

περί εγγυήσεων και σε κατάλληλη 

εποπτεία· έλεγχος από τον εθνικό κλάδο 

παραγωγής ποσοστού μεγαλύτερου από 

το 40% της παγκόσμιας αγοράς σε 

συγκεκριμένο τομέα, διαμορφώνοντας 

την υπόθεση για κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης· μη συμμόρφωση με τα διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα στον κοινωνικό, 

φορολογικό και περιβαλλοντικό τομέα· 

και κάθε άλλο κριτήριο ή αποδεικτικό 

στοιχείο που θεωρείται κατάλληλο για την 

εξέταση της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 
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σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

η μη εφαρμογή των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες 

είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση· η μη 

εφαρμογή των βασικών συμβάσεων της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· 
και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 
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κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις ή άλλες περιστάσεις δίνουν 

τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος, μεταξύ άλλων με 

την κατανομή πόρων και τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, οι 
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και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν 

διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

(3) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τον θεμιτό 

ανταγωνισμό. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, μεταξύ 

άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το 
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τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του 

κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια 

κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης 

σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν 

έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

κόστος παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
του κόστους των πρωτογενών και 

δευτερογενών πρώτων υλών, της εργασίας 

και της τήρησης των περιβαλλοντικών 

υποχρεώσεων, είναι σημαντικά 

χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με τις 

τιμές και το κόστος των μέσων φορέων 

εκμετάλλευσης στη διεθνή αγορά διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση με 

σκοπό την απόκτηση αθέμιτων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον 

επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρέμβαση σε 

επιχειρήσεις στις τιμές ή το κόστος με 

σκοπό την αθέμιτη απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Είναι 

επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η 

Επιτροπή εκδίδει και επικαιροποιεί 

εκθέσεις στις οποίες περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τις 

πρακτικές οικονομικού, φορολογικού, 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

ντάμπινγκ στις χώρες εμπορικούς 

εταίρους της Ένωσης ή σε ορισμένους 

σχετικούς τομείς· ότι η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· 

και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε 

κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται 

η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή στον οικείο τομέα 

της οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

πρέπει να οδηγεί αυτόματα στη χρήση 

τιμών, κόστους ή δεικτών αναφοράς 

τρίτης χώρας, διεθνών ή ενωσιακών 

χωρίς στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. Εάν 

ένας παραγωγός-εξαγωγέας από χώρα ή 

τομέα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξει 

σαφώς ότι το οικείο κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, το 

κόστος αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή της κανονικής αξίας 

του. Η απουσία στρέβλωσης όσον αφορά 

το κόστος δεδομένου συντελεστή ενός 

εξαγωγέα-παραγωγού και η αξιοπιστία 

του θα πρέπει να αξιολογούνται, μεταξύ 

άλλων, με αναφορά στις οικείες 

ποσότητες, την αναλογία τους σε σχέση 

με το συνολικό κόστος του εν λόγω 

συντελεστή και την πραγματική χρήση 

κατά την παραγωγή. Αυτές οι 

μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν θα πρέπει 

να επηρεάζουν την κανονική αξία άλλων 

εξαγωγέων-παραγωγών και συνεπώς δεν 

θα πρέπει να παρεκτείνονται στο σύνολο 

μιας χώρας ή ενός τομέα ανεξάρτητα από 

την εφαρμογή του άρθρου 17. 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας 

από χώρα ή τομέα όπου υπάρχουν μία ή 

περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις 

αποδείξει σαφώς ότι δεν επηρεάζεται 

άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε 

σημαντική στρέβλωση και ότι το οικείο 

κόστος ενός ή περισσότερων επιμέρους 

συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας του. Αυτές οι 

μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν θα πρέπει 

να επηρεάζουν την κανονική αξία άλλων 

παραγωγών και συνεπώς δεν θα πρέπει 

να παρεκτείνονται στο σύνολο μιας 

χώρας ή ενός τομέα ανεξάρτητα από την 

εφαρμογή του άρθρου 17. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Είναι επίσης σκόπιμο να 

προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες της 

Επιτροπής θα εκδίδουν έκθεση στην 

οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη 

κατάσταση όσον αφορά τα εν λόγω 

κριτήρια σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

έναν συγκεκριμένο τομέα. Ο κλάδος 

παραγωγής της Ένωσης θα πρέπει να 

κληθεί να διατυπώσει τη γνώμη του κατά 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. Η 
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εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα 

πρέπει να επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω 

χώρα ή τον τομέα. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί 

τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. 

Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή σε περίπτωση μεταβολής 

των συνθηκών σε μια συγκεκριμένη χώρα 

ή τομέα, η Επιτροπή επικαιροποιεί την 

έκθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

όσον αφορά την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων για μία χώρα ή τομέα θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο και θα πρέπει να 

λαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή 

το αργότερο εντός τριών μηνών από την 

έναρξη μιας έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα 

μέρη θα πρέπει να διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις επί των αποφάσεων 

αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν η χώρα εξαγωγής εφαρμόζει 

πρακτικές που στρεβλώνουν την 

οικονομία της αγοράς σε βαθμό που το 

κόστος που αναγράφεται στα λογιστικά 

στοιχεία του υπό εξέταση μέρους να είναι 

τεχνητά χαμηλό, το κόστος αυτό θα πρέπει 
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καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

να προσαρμόζεται ή να καθορίζεται επί 

οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή 

των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς, 

χωρίς στρεβλώσεις, ή από άλλες αγορές 

στην Ένωση. Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από προηγούμενες 

διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 

περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της 

εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται 

με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα όταν στη 

χώρα εξαγωγής δεν εξασφαλίζεται η 

αντιστοιχία με τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν 

στην Ευρώπη, ή σε έναν ή περισσότερους 

τομείς υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής 

ικανότητας το οποίο έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στις τιμές και στο κόστος. 

Πιθανές πληροφορίες ή αποδεικτικά 

στοιχεία της ύπαρξης πρακτικών που 

στρεβλώνουν την οικονομία της αγοράς 

μπορούν να επίσης να εξασφαλίζονται 

από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι 

κλάδοι και οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Είναι σκόπιμο να 

λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες αυτές 

κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την 

παραγωγή ή την επικαιροποίηση των 

εκθέσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  31 
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Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα 

εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που 

αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του 

υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά 

χαμηλό, το κόστος αυτό θα πρέπει να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές, από αγορές 

της Ένωσης ή από διεθνείς τιμές ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις. Με 

βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. Κατά την εφαρμογή των κανόνων, 

είναι απαραίτητο, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 
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προβλέπονται από τον ΠΟΕ και τις 

συμφωνίες και τα πρωτόκολλά του, να 

ληφθεί υπόψη από την Ένωση πώς 

ερμηνεύονται και εφαρμόζονται οι 

κανόνες αυτοί από τους εμπορικούς της 

εταίρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 
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βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. Ενδείξεις ως προς την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων μπορεί επίσης 

να παράσχει ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται 

απόφαση για την εκπόνηση ή την 

επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 
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συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. Ενδείξεις ως προς την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων μπορεί επίσης 

να παράσχει ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται 

απόφαση για την εκπόνηση ή την 

επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό θα πρέπει να καθορίζεται επί 

οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές, τις 

διεθνείς τιμές ή τους δείκτες αναφοράς ή 

από άλλες αγορές στην Ένωση. Με βάση 

την εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 
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σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο. Ενδείξεις ως 

προς την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων μπορεί επίσης να παράσχει 

ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης. Αυτές 

οι ενδείξεις θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη όταν λαμβάνεται απόφαση για την 

εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των 

σχετικών εκθέσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή 
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εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς. 

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 

από προηγούμενες διαδικασίες, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, 

για τους σκοπούς της εφαρμογής των 

διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

αξιόπιστα λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο 

εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίο 

αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν 

σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα 

εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που 

αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του 

υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά 

χαμηλό, το κόστος αυτό μπορεί να 

προσαρμόζεται ή να καθορίζεται επί 

οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή 

των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς. 
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εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 

από προηγούμενες διαδικασίες, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, 

για τους σκοπούς της εφαρμογής των 

διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να 

καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης 

εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών από άλλες 

αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών 

τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την 

(4) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει 

κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα 

λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας 

ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. 

Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος 

αυτό θα πρέπει να καθορίζεται επί 

οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή 

των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς. 

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 
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εμπειρία που αποκτήθηκε από 

προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους 

σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων 

που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

από προηγούμενες διαδικασίες, είναι 

σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, 

για τους σκοπούς της εφαρμογής των 

διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται οι εκθέσεις, που 

επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των 

οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι, όσον αφορά τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχική έρευνα και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί στην έρευνα 

επανεξέτασης, ισχύει το άρθρο 11 

παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, κατά την 

εξέταση του αν υπάρχουν ενδείξεις 

αλλαγής των περιστάσεων, θα πρέπει να 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα συναφή 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 

(5) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι, όσον αφορά τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχική έρευνα και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί στην έρευνα 

επανεξέτασης, ισχύει το άρθρο 11 

παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, κατά την 

εξέταση του αν υπάρχουν ενδείξεις 

αλλαγής των περιστάσεων, θα πρέπει να 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα συναφή 

αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των 
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αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται αυτές, που επισυνάπτονται 

στον φάκελο και για τα οποία τα 

ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

αποδεικτικών στοιχείων στα οποία 

βασίζονται αυτές, που επισυνάπτονται 

στον φάκελο και για τα οποία τα 

ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Επιπλέον, σχετικές συμφωνίες ελεύθερων 

συναλλαγών με χώρες των οποίων η 

οικονομία συνδέεται με τη χώρα της 

έκθεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον καθορισμό των μέτρων 

αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 

αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 

2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 

αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 

2, η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του 
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στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο 

εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 

θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την 

ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η 

πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης 

ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω 

μετάβαση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος 

καταστρατήγησης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση 

θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά 

επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, 

σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση 

από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 δεν 

συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί 

κανόνες θα πρέπει να καλύψουν το 

ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα 

αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας 

ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη 

δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 

προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των 

παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος 

των νέων κανόνων και να διευκολύνουν 

την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη 

διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036. 

άρθρου 2 δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 

την αρχική μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της 

κανονικής αξίας στο πλαίσιο της 

επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 

11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036 έως την τελευταία ημερομηνία 

της πρώτης επανεξέτασης ενόψει της 

λήξης ισχύος των μέτρων αυτών, δύο έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Για να μειωθεί ο κίνδυνος 

καταστρατήγησης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση 

θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά 

επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, 

σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση 

από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 δεν 

συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί 

κανόνες θα πρέπει να καλύψουν το 

ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα 

αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας 

ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη 

δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 

προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των 

παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος 

των νέων κανόνων και να διευκολύνουν 

την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη 

διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 

αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 

2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει 

να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία 

κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη 

επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για 

να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 

η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να 

ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις 

που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια 

κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή 

το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε 

μια κανονική αξία που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 

αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου 2, 

η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει να 

θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά 

την οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση 

ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά 

την εν λόγω μετάβαση. Για να μειωθεί ο 

κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων 

του παρόντος κανονισμού, η ίδια 

προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται 

όσον αφορά επανεξετάσεις που 

διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια 

κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή 

το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε 

μια κανονική αξία που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 του 
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άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 

έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω 

μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να 

καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, 

διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο 

δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να 

παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν 

στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων 

και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων 

και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, 

ορθή και ισόρροπη διαχείριση της 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. 

άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 

έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω 

μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να 

καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, 

διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο 

δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να 

παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν 

στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων 

και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων 

και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, 

ορθή και ισόρροπη διαχείριση της 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 

(6) Ελλείψει άλλων ειδικών 

μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το 

θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 

όλες τις αποφάσεις για την έναρξη 

διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών 

και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται 

κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. 

Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού 

κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της 

απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού 

μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε 

περίπτωση μετάβασης από μια κανονική 
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αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 

2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει 

να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία 

κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη 

επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για 

να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 

η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να 

ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις 

που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια 

κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή 

το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε 

μια κανονική αξία που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του 

άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 

έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω 

μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να 

καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, 

διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο 

δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να 

παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν 

στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων 

και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων 

και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, 

ορθή και ισόρροπη διαχείριση της 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. 

αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια 

κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 

2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει 

να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία 

κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη 

επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για 

να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 

η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να 

ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις 

που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια 

κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή 

το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε 

μια κανονική αξία που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του 

άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 

έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω 

μεταβατικοί κανόνες, που δίνουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν να 

εφαρμόζονται μέτρα άμυνας κατά των 

εισαγωγών, θα πρέπει να καλύψουν το 

ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα 

αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας 

ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη 

δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 

προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των 

παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος 

των νέων κανόνων και να διευκολύνουν 

την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη 

διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Τα μεταβατικά μέτρα πρέπει να ισχύουν σε συνεχή βάση και να μην υπονομεύουν τους 

σχετικούς τομείς καταργώντας τα μέτρα άμυνας κατά των εισαγωγών. 

 

Τροπολογία  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Κατά την εφαρμογή των κανόνων, 

είναι απαραίτητο, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται από τις συμφωνίες του 

ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

πρωτοκόλλων του, να ληφθεί υπόψη από 

την Ένωση πώς ερμηνεύονται και 

εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί από τους 

σημαντικότερους εμπορικούς της 

εταίρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Η αιτιολογική σκέψη 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Κατά την εφαρμογή των κανόνων της 

συμφωνίας αντιντάμπινγκ του 1994, είναι 

απαραίτητο, προκειμένου να διατηρηθεί η 

ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων που προβλέπονται από 

Κατά την εφαρμογή των κανόνων, είναι 

απαραίτητο, προκειμένου να διατηρηθεί η 

ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων που προβλέπονται από 

τις συμφωνίες του ΠΟΕ, 



 

PE604.811v02-00 58/164 AM\1127399EL.docx 

EL 

την Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου (GATT), να ληφθεί υπόψη από 

την Ένωση η ερμηνεία που δίδουν στους 

κανόνες αυτούς οι σημαντικότεροι 

εμπορικοί της εταίροι. 

συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων 

προσχώρησης, να ληφθούν υπόψη από την 

Ένωση η ερμηνεία και η εφαρμογή τους 

από τους σημαντικότερους εμπορικούς 

της εταίρους. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=EL) 

 

Τροπολογία  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 
εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή 

το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Αυτές οι συστημικές ή 

μακροοικονομικές στρεβλώσεις 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό κατά πόσον 

οι τιμές και το κόστος έχουν στρεβλωθεί 

σημαντικά στις εταιρείες και στους 

τομείς. Η αξιολόγηση των συστημικών 

στρεβλώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην περίπτωση ετερογενών τομέων που 

αποτελούνται από μεγάλο μερίδιο μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπου 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η 

ύπαρξη ειδικών τομεακών στρεβλώσεων. 
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 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή στον οικείο τομέα 

της οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

πρέπει να οδηγεί αυτόματα στη χρήση 

τιμών, κόστους ή δεικτών αναφοράς 

τρίτης χώρας, διεθνών ή ενωσιακών 

χωρίς στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας από 

χώρα ή τομέα όπου υπάρχουν μία ή 

περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις 

αποδείξει σαφώς ότι το σύνολο του 

κλάδου του δεν επηρεάζεται άμεσα ή 

έμμεσα από οποιαδήποτε σημαντική 

στρέβλωση, το οικείο κόστος θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας. 

 Εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας από 

χώρα ή τομέα όπου υπάρχουν μία ή 

περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις 

αποδείξει σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 
παραγωγής αφορά εισαγωγές από χώρες 

χωρίς σημαντικές στρεβλώσεις και δεν 

είναι στρεβλωμένο, όπως έχει αξιολογηθεί 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, το 

κόστος αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. 

 Η απουσία στρέβλωσης όσον αφορά το 

κόστος δεδομένου συντελεστή ενός 

εξαγωγέα-παραγωγού και η αξιοπιστία 

του θα αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με 

αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

 Αυτές οι μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν 

θα πρέπει να επηρεάζουν την κανονική 

αξία άλλων εξαγωγέων-παραγωγών και 

συνεπώς δεν θα πρέπει να παρεκτείνονται 

στο σύνολο μιας χώρας ή ενός τομέα 

ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 

άρθρου 17. 
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 Όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία που 

περιγράφονται ανωτέρω, η Επιτροπή 

καθορίζει προθεσμίες για την υποβολή 

των αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου 

να επιτρέψει δυνατό τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων άμυνας όλων των 

ενδιαφερομένων μερών και την τήρηση 

των συνολικών διαδικαστικών 

προθεσμιών. Περαιτέρω αποδεικτικά 

στοιχεία όσον αφορά τους επιμέρους 

συντελεστές παραγωγής μπορούν να 

γίνουν δεκτά από την Επιτροπή μετά το 

πέρας των προθεσμιών αυτών μόνο εάν 

μπορούν να επαληθευτούν δεόντως και 

επαρκώς από την Επιτροπή και εάν τα 

άλλα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο για να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε επιμέρους 

τομείς της, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς 

για κάθε συντελεστή παραγωγής. Για τον 

σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται 

διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς 

χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος 
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αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, μεταξύ άλλων 

στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο και χωρίς 

στρεβλώσεις ποσό για τα διοικητικά 

έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά 

έξοδα και κέρδη. 

 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή στον οικείο τομέα 

της οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

πρέπει να οδηγεί αυτόματα στη χρήση 

τιμών, κόστους ή δεικτών αναφοράς 

τρίτης χώρας, διεθνών ή ενωσιακών 

χωρίς στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας από 

χώρα ή τομέα όπου υπάρχουν μία ή 

περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις 

αποδείξει σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, το 

κόστος αυτό χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. 

 Η απουσία στρέβλωσης όσον αφορά το 

κόστος δεδομένου συντελεστή ενός 

εξαγωγέα-παραγωγού και η αξιοπιστία 

του αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με 

αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

 Αυτές οι μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν 

θα πρέπει να επηρεάζουν την κανονική 

αξία άλλων εξαγωγέων-παραγωγών και 

συνεπώς δεν θα πρέπει να παρεκτείνονται 

στο σύνολο μιας χώρας ή ενός τομέα 

ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 

άρθρου 17. 

 Όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία που 

περιγράφονται ανωτέρω, η Επιτροπή 
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καθορίζει προθεσμίες για την υποβολή 

των αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου 

να επιτρέψει τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων άμυνας όλων των 

ενδιαφερομένων μερών και την τήρηση 

των συνολικών διαδικαστικών 

προθεσμιών. Περαιτέρω αποδεικτικά 

στοιχεία όσον αφορά τους επιμέρους 

συντελεστές παραγωγής μπορούν να 

γίνουν δεκτά από την Επιτροπή μετά το 

πέρας των προθεσμιών αυτών μόνο εάν 

μπορούν να επαληθευτούν δεόντως και 

επαρκώς από την Επιτροπή και εάν τα 

άλλα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο για να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε επιμέρους 

τομείς της οικονομίας, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς 

για κάθε συντελεστή παραγωγής και δεν 

εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου 

δασμού για τον υπολογισμό των δασμών 

αντιντάμπινγκ που θα επιβληθούν στις 
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δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή 
το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

εισαγωγές από τους εξαγωγείς-

παραγωγούς της εν λόγω χώρας. Για τον 

σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται: 

 -το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα παραγωγής όπου 

οι τιμές και το κόστος που αφορά η 

έρευνα προκύπτουν από δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς, μεταξύ άλλων και 

αυτών στην Ένωση 

 ή 

  - εάν η Επιτροπή δεν το κρίνει σκόπιμο, 

διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες 

αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία 

κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

 Σε περίπτωση απουσίας τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών ή 

διεθνών χωρίς στρεβλώσεις, η Επιτροπή 

καθορίζει την κανονική αξία επί κάθε 

άλλης εύλογης βάσης, μεταξύ άλλων 

βάσει των σχετικών τιμών ή του κόστους 

στην Ένωση. Αυτό αφορά ιδίως 

περιπτώσεις που σημαντικό μέρος του 

καταγγέλλοντος κλάδου παραγωγής 

αποτελείται από ΜΜΕ. Η αξιοπιστία του 

κόστους και των τιμών ενός δεδομένου 

συντελεστή παραγωγής που πρόκειται να 

θεωρηθεί χωρίς στρεβλώσεις 

αξιολογείται, μεταξύ άλλων, με αναφορά 

στις οικείες ποσότητες, την αναλογία 

τους σε σχέση με το συνολικό κόστος του 

εν λόγω συντελεστή και την πραγματική 

χρήση κατά την παραγωγή. 
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 Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας, το 

βάρος απόδειξης της απουσίας 

σημαντικών στρεβλώσεων σε κάθε 

συντελεστή παραγωγή φέρουν οι 

παραγωγοί της χώρας εξαγωγής. Εάν 

ένας εξαγωγέας-παραγωγός από χώρα 

όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

στρεβλώσεις αποδείξει σαφώς ότι το 

κόστος ενός ή περισσοτέρων 

συντελεστών παραγωγής δεν έχει 

στρεβλωθεί, το κόστος αυτών των 

επιμέρους συντελεστών παραγωγής θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 

κατασκευή της κανονικής αξίας, με την 

επιφύλαξη της χρήσης τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών, 

διεθνών ή ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις 

για εκείνους τους επιμέρους συντελεστές 

παραγωγής που έχουν στρεβλωθεί 

σημαντικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων στην οικονομία ως σύνολο 

ή σε τομείς της οικονομίας, η κανονική 

αξία κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, μεταξύ άλλων 

και εκείνων ενός κράτους μέλους, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία είναι 

άμεσα διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη 

κανονική αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο 

και χωρίς στρεβλώσεις ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

 Η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε 

συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας της 

χώρας εξαγωγής οδηγεί αυτόματα στη 

χρήση τιμών, κόστους ή δεικτών 

αναφοράς τρίτης χώρας, διεθνών ή 

ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις για κάθε 

συντελεστή παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Εάν οι παραγωγοί-εξαγωγείς από χώρα ή 

τομέα όπου υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις αποδείξουν σαφώς ότι το 

κόστος ενός ή περισσότερων επιμέρους 

συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

στρεβλωμένο για το σύνολο του κλάδου 

παραγωγής, το κόστος αυτό 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας του. 

 Η απουσία στρεβλώσεων όσον αφορά το 

κόστος δεδομένου συντελεστή των 

εξαγωγέων-παραγωγών και η αξιοπιστία 

του αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με 

αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

 Προκειμένου να μπορέσει να τηρήσει τις 

συνολικές διαδικαστικές προθεσμίες και 

να σεβαστεί τα δικαιώματα άμυνας όλων 

των ενδιαφερομένων φορέων, η Επιτροπή 

καθορίζει προθεσμίες για την υποβολή 

των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά 
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τα διάφορα στοιχεία που περιγράφονται 

ανωτέρω. Ειδικότερα, περαιτέρω 

αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να γίνουν 

δεκτά από την Επιτροπή μετά το πέρας 

των προθεσμιών αυτών μόνο εάν 

μπορούν να επαληθευτούν δεόντως και 

επαρκώς από την Επιτροπή και εάν τα 

άλλα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο για να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε επιμέρους 

τομείς της, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς 

για κάθε συντελεστή παραγωγής. Για τον 

σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται 

διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς 

χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος 

παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, μεταξύ άλλων 

στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο και χωρίς 

στρεβλώσεις ποσό για τα διοικητικά 

έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά 
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διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

έξοδα και κέρδη. 

 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή σε έναν τομέα της 

οικονομίας της χώρας εξαγωγής οδηγεί 

αυτόματα στη χρήση τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτης χώρας, διεθνών 

ή ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις για κάθε 

συντελεστή παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Εάν οι παραγωγοί-εξαγωγείς από χώρα ή 

τομέα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξουν 

σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο για το 

σύνολο του κλάδου παραγωγής, το 

κόστος αυτό χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. 

 Η απουσία στρεβλώσεων όσον αφορά το 

κόστος δεδομένου συντελεστή των 

εξαγωγέων-παραγωγών και η αξιοπιστία 

του αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με 

αναφορά στις οικείες ποσότητες, την 

αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του εν λόγω συντελεστή και την 

πραγματική χρήση κατά την παραγωγή. 

 Προκειμένου να μπορέσει να τηρήσει τις 

συνολικές διαδικαστικές προθεσμίες και 

να σεβαστεί τα δικαιώματα άμυνας όλων 

των ενδιαφερομένων φορέων, η Επιτροπή 

καθορίζει προθεσμίες για την υποβολή 

των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά 

τα διάφορα στοιχεία που περιγράφονται 

ανωτέρω. Ειδικότερα, περαιτέρω 

αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να γίνουν 

δεκτά από την Επιτροπή μετά το πέρας 

των προθεσμιών αυτών μόνο εάν 

μπορούν να επαληθευτούν δεόντως και 

επαρκώς από την Επιτροπή και εάν τα 

άλλα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο για να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην οικονομία 

ως σύνολο ή σε τομείς της οικονομίας, η 

κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση το 

κόστος παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς 

για κάθε συντελεστή παραγωγής. Για τον 

σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται 

διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς 

χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος 

παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα. Η ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα επιλέγεται, κατά 

τρόπο εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως 

υπόψη όλα τα αξιόπιστα ενημερωτικά 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά τον 

χρόνο της επιλογής. Η χώρα που 

επιλέγεται έχει επαρκές επίπεδο 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να 

προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης 

από την τρίτη χώρα των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών και των 

πρωτοκόλλων στις οποίες η Ένωση είναι 

συμβαλλόμενο μέρος καθ’ οιονδήποτε 

χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της 

ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 
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Η κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή σε έναν τομέα της 

οικονομίας της χώρας εξαγωγής οδηγεί 

αυτόματα στη χρήση τιμών, κόστους ή 

δεικτών αναφοράς τρίτης χώρας, διεθνών 

ή ενωσιακών χωρίς στρεβλώσεις για κάθε 

συντελεστή παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Σε περίπτωση που ένας παραγωγός-

εξαγωγέας από χώρα όπου υπάρχουν μία 

ή περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις 

αποδείξει σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, το 

κόστος αυτό χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. 

 Η αξιοπιστία του κόστους και των τιμών 

ενός δεδομένου συντελεστή που πρόκειται 

να θεωρηθεί χωρίς στρεβλώσεις 

αξιολογείται, μεταξύ άλλων, με αναφορά 

στις οικείες ποσότητες, την αναλογία 

τους σε σχέση με το συνολικό κόστος του 

εν λόγω συντελεστή και την πραγματική 

χρήση κατά την παραγωγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 



 

PE604.811v02-00 70/164 AM\1127399EL.docx 

EL 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων στη χώρα εξαγωγής, η 

κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση το 

κόστος παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 

Επιτροπή συγκαταλέγονται: 

 - το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής. Εάν χρησιμοποιούνται 

στοιχεία σε επίπεδο μεμονωμένων 

επιχειρήσεων για το κόστος παραγωγής, 

θα πρέπει να επιλέγεται μια επιχείρηση 

της οποίας οι εξαγωγές δείχνουν ότι η 

επιχείρηση είναι ανταγωνιστική στην 

παγκόσμια αγορά κατά τον χρόνο 

παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος· 

 ή σε περίπτωση που δεν κριθεί σκόπιμο: 

 - διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες 

αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. 

 Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
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ορισμένα εγχώρια δεδομένα δεν είναι 

στρεβλωμένα, ιδίως όταν οι εξαγωγείς και 

οι παραγωγοί υποβάλλουν επαρκείς 

πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ 

άλλων στο πλαίσιο των διατάξεων 

σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρα στο 

στοιχείο γ), χρησιμοποιεί τα εν λόγω 

δεδομένα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο, όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων κατά 

τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, να χρησιμοποιείται μια ανταγωνιστική επιχείρηση του 

οικείου κλάδου. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται εγχώρια δεδομένα όταν κρίνονται μη 

στρεβλωμένα. 

 

Τροπολογία  51 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης μίας ή 

περισσότερων σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε τομέα 

της, η κανονική αξία κατασκευάζεται με 

βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης 

που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις για 

κάθε συντελεστή παραγωγής ή το 
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δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην 

Ένωση. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό χωρίς 

στρεβλώσεις για τα διοικητικά έξοδα, τα 

έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και 

κέρδη. 

 Η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων στην 

οικονομία ως σύνολο ή στον οικείο τομέα 

της οικονομίας της χώρας εξαγωγής 

οδηγεί αυτόματα στη χρήση τιμών, 

κόστους ή δεικτών αναφοράς τρίτης 

χώρας, διεθνών ή ενωσιακών χωρίς 

στρεβλώσεις για κάθε συντελεστή 

παραγωγής προκειμένου να 

κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Εάν οι παραγωγοί-εξαγωγείς από χώρα ή 

τομέα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες 

σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξουν 

σαφώς ότι το σύνολο του κλάδου τους δεν 

επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από 

οποιαδήποτε σημαντική στρέβλωση, το 

κόστος τους χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α– στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 
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παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων σε έναν τομέα ή στην 

οικονομία ως σύνολο, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα παραγωγής όπου 

οι τιμές και το κόστος παραγωγής που 

αφορά η έρευνα προκύπτουν από 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία 

κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. Σε αντίθετη 

περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν είναι 

διαθέσιμα ή αξιόπιστα ή σε περίπτωση 

εμποδίου στην έρευνα το οποίο εισήγαγε ο 

ίδιος ο εξαγωγέας ή οι αρχές της χώρας 

εξαγωγής, η κατασκευασμένη κανονικά 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό που 

αντιστοιχεί σε πρόσθετο περιθώριο 

επιβολής κυρώσεων. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του παρόμοιου επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης δεν προκύπτει, στην πραγματικότητα, 

από μια αξιόπιστη σύγκριση ως προς την οικονομική δομή, διότι δεν παρέχεται, για 

παράδειγμα, η κατανομή του πλούτου. Έτσι, σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, η Κίνα καθίσταται συγκρίσιμη με τον Ισημερινό και το Περού. 

 

Τροπολογία  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή 
το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος λόγω της ύπαρξης 

σημαντικών στρεβλώσεων στη χώρα 

εξαγωγής, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 

Επιτροπή συγκαταλέγονται το αντίστοιχο 

κόστος παραγωγής και πώλησης στην 

κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα με 

παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

με τη χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα σχετικά στοιχεία είναι άμεσα 

διαθέσιμα, ή, όταν κρίνεται σκόπιμο από 

την Επιτροπή, διεθνείς τιμές, κόστος ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις. 

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

ορισμένο εγχώριο κόστος δεν είναι 

στρεβλωμένο, ιδίως όταν οι εξαγωγείς και 

οι παραγωγοί καταδεικνύουν το γεγονός 

αυτό σαφώς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

των διατάξεων σχετικά με τα 

ενδιαφερόμενα μέρα του στοιχείου γ), 

χρησιμοποιεί το εν λόγω κόστος. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων στο σύνολο της οικονομίας 

ή σε τομείς της οικονομίας, η κανονική 

αξία βασίζεται σε τιμή ή κατασκευάζεται 

με βάση το κόστος παραγωγής και 

πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές 

χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών 

αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, και με επαρκές 

επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα, 

συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού 

κόστους παραγωγής και πώλησης όταν 

κρίνεται σκόπιμο. Λαμβάνονται υπόψη οι 

έμμεσες περιβαλλοντικές δαπάνες, όπως 

αυτές για τις εκπομπές CO2, και 

υπολογίζονται ως ποσοστό του συνολικού 

κόστους για το ίδιο ποσό στην Ένωση· σε 

περίπτωση μη συνεργασίας της χώρας 

εξαγωγής, θα εφαρμόζεται το μέγιστο 

κόστος. Η κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 
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Τροπολογία  55 

Paul Rübig 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 

Επιτροπή συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, 

κόστος, ή δείκτες αναφοράς χωρίς 

στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος 

παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει 

ότι ορισμένο εγχώριο κόστος δεν είναι 

στρεβλωμένο, ιδίως όταν οι εξαγωγείς και 

οι παραγωγοί καταδεικνύουν το γεγονός 

αυτό σαφώς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

των διατάξεων σχετικά με τα 

ενδιαφερόμενα μέρα του στοιχείου γ), 

χρησιμοποιεί το εν λόγω κόστος. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα θα πρέπει πρωτίστως να καθορίζεται ως χώρα με 

παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά δεδομένα είναι άμεσα διαθέσιμα. Εάν δεν είναι, θα πρέπει να επιλέγεται οποιαδήποτε 

κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα. 

Όσον αφορά τη συμβατότητα με τον ΠΟΕ, οι εξαγωγείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

αποδεικνύουν ότι το εγχώριο κόστους τους δεν είναι στρεβλωμένο· στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το εγχώριο κόστος για την κατασκευή της κανονικής 

αξίας. 

 

Τροπολογία  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης μίας ή 

περισσότερων σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε τομέα ή 

τομείς της, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο και χωρίς 

στρεβλώσεις ποσό για τα διοικητικά 

έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά 

έξοδα και κέρδη. 
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τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή 

το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Εάν μια χώρα εξαγωγής 

εφαρμόζει πρακτικές που στρεβλώνουν 

την οικονομία της αγοράς σε βαθμό που 

να προκαλούνται σημαντικές 

στρεβλώσεις στις τιμές και το κόστος της 

εγχώριας παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών, της ενέργειας και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση τις τιμές, το 

κόστος ή διεθνείς δείκτες αναφοράς χωρίς 

στρεβλώσεις ή με βάση το αντίστοιχο 

κόστος παραγωγής και πώλησης στην 

κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών της 

Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

οι έμμεσες περιβαλλοντικές δαπάνες, 

όπως αυτές για τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, και να υπολογίζονται ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους για το 

ίδιο ποσό στην Ευρώπη· σε περίπτωση μη 

συνεργασίας της χώρας εξαγωγής, θα 

εφαρμόζεται το μέγιστο κόστος. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό, χωρίς 

στρεβλώσεις, για τα διοικητικά έξοδα, τα 

έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και 

κέρδη. 

Or. it 
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Τροπολογία  58 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής 

διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 

εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους εργασίας, του κόστους τήρησης 

των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και 

των φόρων, και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α– στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα 

διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική 

αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 

κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 

ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του 

παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες 

τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής 

λόγω της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων στην οικονομία ως σύνολο 

ή σε έναν τομέα, η κανονική αξία 

κατασκευάζεται με βάση το κόστος 

παραγωγής και πώλησης που 

αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς 

στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή 

δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το 

αντίστοιχο κόστος παραγωγής και 

πώλησης στην κατάλληλη 

αντιπροσωπευτική χώρα, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία 

κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 
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στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

στοιχείου α) επικρατούν, μεταξύ άλλων, 

όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 

πρώτων υλών, του κόστους της ενέργειας 

ή άλλων συντελεστών της παραγωγής, 
δεν οφείλονται στις δυνάμεις της 

ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από 

κρατική παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί 

αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής, πράγμα το οποίο 

αποβαίνει, εκ των πραγμάτων και εκ του 

νόμου, εις βάρος της αρμόζουσας 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων· η 

κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες 

πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις 

υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς· η λειτουργία του 

εταιρικού δικαίου είναι αδιαφανής και 

αναποτελεσματική, και το καθεστώς 

πτώχευσης εμποδίζει την άσκηση των 

νόμων περί ιδιοκτησίας· δεν τηρούνται 

είτε δεν εφαρμόζονται Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα· οι πράξεις συναλλάγματος δεν 

πραγματοποιούνται με την αγοραία 

ισοτιμία· τα επίπεδα των μισθών δεν είναι 

το αποτέλεσμα ελεύθερης 

διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων 

και εργοδοτών· η απουσία διαφανούς 

νομοθεσίας δημιουργεί διακρίσεις σε 

σχέση με τις κοινοπραξίες και άλλες ξένες 

επενδύσεις· η χώρα εξαγωγής δεν τηρεί 

τις διεθνείς και πολυμερείς δεσμεύσεις 

όσον αφορά τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα· 
η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται 

από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους 

δημόσιας πολιτικής· και οιεσδήποτε άλλες 

περιστάσεις κρίνει σκόπιμες η Επιτροπή 
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προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων. 

 Η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε τομέα της 

οικονομίας της χώρας εξαγωγής θα 

οδηγεί αυτόματα στη χρήση μη 

στρεβλωμένων τιμών, κόστους ή δεικτών 

αναφοράς τρίτης χώρας ή της ΕΕ, για 

κάθε συντελεστή παραγωγής προκειμένου 

να κατασκευαστεί η κανονική αξία. 

 Αν ένας παραγωγός εξαγωγέας από χώρα 

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές 

καταδεικνύει σαφώς ότι το κόστος ενός ή 

περισσότερων επιμέρους συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, το 

κόστος αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή της κανονικής αξίας 

του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές πώλησης ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους και 

της τιμής πώλησης των πρώτων υλών και 

της ενέργειας, δεν οφείλονται στις 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. Για 

να εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση 
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λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

το πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας 

επιφέρει υπερπαραγωγή· η πολιτική 

χειραγώγησης των τιμών των αγορών 

οδηγεί σε υποτίμηση του εθνικού 

νομίσματος· η μη τήρηση των διεθνών 

δεσμεύσεων της χώρας εξαγωγής στον 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή φορολογικό 

τομέα οδηγεί σε στρέβλωση του 

ανταγωνισμού· η λειτουργία του 

εταιρικού δικαίου είναι αδιαφανής και 

αναποτελεσματική, και το καθεστώς 

πτώχευσης εμποδίζει την άσκηση των 

νόμων περί ιδιοκτησίας· τα επίπεδα των 

μισθών δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτών· η απουσία 

διαφανούς νομοθεσίας δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινοπραξίες 

και άλλες ξένες επενδύσεις· και η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται 

από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους 

δημόσιας πολιτικής, καθώς και 

οιεσδήποτε άλλες περιστάσεις κρίνει 

σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

 Η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε έναν ή 

περισσότερους τομείς της οικονομίας της 

χώρας εξαγωγής θα οδηγεί αυτόματα στη 

χρήση μη στρεβλωμένων τιμών, κόστους 

ή δεικτών αναφοράς τρίτης χώρας ή της 

ΕΕ, για κάθε συντελεστή παραγωγής 

προκειμένου να κατασκευαστεί η 

κανονική αξία. 

 Αν ένας παραγωγός εξαγωγέας, από χώρα 
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που κατηγορείται ότι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις αυτές, καταδεικνύει σαφώς 

ότι το κόστος ενός ή περισσότερων 

επιμέρους συντελεστών παραγωγής δεν 

είναι στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή της κανονικής αξίας του. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας 

του κλάδου παραγωγής, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό της παγκόσμιας 

αγοράς και, συνεπώς, στις τιμές, ενώ η χειραγώγηση του νομίσματος καθιστά δυνατή την 

πραγματοποίηση εξαγωγικών πωλήσεων σε υποτιμημένες τιμές. Επιπλέον, ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου συνίσταται στη δυνατότητα να ζητεί τη σύνταξη έκθεσης ή, σε περίπτωση που έχει 

ήδη συνταχθεί, την επικαιροποίησή της, χωρίς να παρεμβαίνει άμεσα στη διαδικασία, διότι, σε 

περίπτωση θέσπισης σχετικής νομοθετικής πράξης, υφίσταται ο κίνδυνος αυτή να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση από τον ΠΟΕ. 

 

Τροπολογία  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την 

έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι 

επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 

πρώτων υλών και άλλων συντελεστών 

παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται 

από κρατική παρέμβαση, ή όταν υπάρχει 

πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας1β. 

Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν 

σημαντικές στρεβλώσεις λαμβάνονται 
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υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 
και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: η άμεση ή 

έμμεση (π.χ. μέσω δημοσίων φορέων) 

κρατική επιρροή όσον αφορά την 

κατανομή των πόρων και τις αποφάσεις 

των επιχειρήσεων, για παράδειγμα με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή μέσω διακρίσεων στα 

φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά 

καθεστώτα· οι στρεβλώσεις που προκαλεί 

το κράτος στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων κατά την ιδιωτικοποίηση 

και στη χρήση συστημάτων συναλλαγών 

ή αντιστάθμισης ξένων προς την 

οικονομία της αγοράς· η απουσία 

διαφανούς εταιρικού δικαίου που δεν 

εισάγει διακρίσεις και το οποίο 

εξασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση 

των επιχειρήσεων (εφαρμογή διεθνών 

λογιστικών προτύπων, προστασία 

μετόχων, διάθεση στο κοινό αξιόπιστων 

πληροφοριών για εταιρείες)· η απουσία 

διαφανούς και αποτελεσματικής σειράς 

νόμων που παρεμποδίζει τον σεβασμό 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· τα 

ημερομίσθια δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων· η απουσία 

διαφανούς σειράς νόμων δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινές 

επιχειρήσεις και άλλες ξένες επενδύσεις 
και στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

που παρέχεται από ιδρύματα που 

υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής: 

μη επικύρωση και ορθή εφαρμογή των 

βασικών συμβάσεων της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των 

περιβαλλοντικών πολυμερών συμφωνιών 

(ΠΠΣ) στις οποίες η Ένωση είναι 

συμβαλλόμενο μέρος· μη συμμόρφωση με 
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τις σχετικές συστάσεις του ΟΟΣΑ που 

αφορούν τον τομέα της φορολογίας (λ.χ. 

πρωτοβουλία για τη διάβρωση της βάσης 

και τη μεταφορά των κερδών (BEPS)) 

και οποιαδήποτε άλλη περίσταση που η 

Επιτροπή κρίνει ενδεδειγμένη για την 

αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων. Λεπτομερής κατάλογος 

παραδειγμάτων σημαντικών 

στρεβλώσεων που έχουν διαπιστωθεί σε 

προηγούμενες υποθέσεις αντιντάμπινγκ 

είναι διαθέσιμος ενδεικτικά στο 

παράρτημα. Ο εν λόγω κατάλογος 

ενημερώνεται ύστερα από κάθε υπόθεση. 

 _________________ 

 1a Πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας 

υφίσταται όταν τα εμπορικά 

πλεονάσματα αρχίσουν να γίνονται 

διαρθρωτικά χωρίς κανένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα για τη χώρα, όταν οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος είναι 

χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με τις 

τιμές στην παγκόσμια αγορά ή όταν οι 

επενδύσεις σε νέες παραγωγικές 

ικανότητες δεν είναι σε αντιστοιχία με το 

αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την 

έννοια του στοιχείου α) είναι οι 

στρεβλώσεις που προκαλούνται όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 

πρώτων υλών και άλλων συντελεστών 
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οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται 

από κρατική παρέμβαση. Για να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: η υπό 

εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

υψηλός βαθμός άμεσης ή έμμεσης (π.χ. 

μέσω δημοσίων φορέων) κρατικής 

επιρροής όσον αφορά την κατανομή των 

πόρων και τις αποφάσεις των 

επιχειρήσεων, για παράδειγμα, με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή μέσω διακρίσεων στα 

φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά 

καθεστώτα· η ύπαρξη στρεβλώσεων που 

προκαλεί το κράτος στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων κατά την ιδιωτικοποίηση 

και στη χρήση συστημάτων συναλλαγών 

ή αντιστάθμισης ξένων προς την 

οικονομία της αγοράς· η απουσία ή η 

ανεπαρκής εφαρμογή διαφανούς 

εταιρικού δικαίου που δεν εισάγει 

διακρίσεις και το οποίο εξασφαλίζει την 

κατάλληλη διαχείριση των επιχειρήσεων 

(εφαρμογή διεθνών λογιστικών 

προτύπων, προστασία μετόχων, διάθεση 

στο κοινό αξιόπιστων πληροφοριών για 

εταιρείες)· η απουσία ή η ανεπαρκής 

εφαρμογή μιας συνεπούς, 

αποτελεσματικής και διαφανούς σειράς 

νόμων που εξασφαλίζουν τον σεβασμό 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 
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ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· 

και οιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνει 

ενδεδειγμένη η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων 

του κόστους των πρώτων υλών και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν οφείλονται 

στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού 

επηρεάζονται από άλλους παράγοντες 

όπως κρατική παρέμβαση, μονοπώλιο ή 

ολιγοπώλιο και άλλοι, που δημιουργούν 

ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς οι οποίες 

δεν επιτρέπουν την κατάλληλη σύγκριση 

των τιμών εξαγωγής με τις εγχώριες τιμές 

και το κόστος. Κατά την αξιολόγηση της 

ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν - άμεσα ή 

έμμεσα - υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή 

την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των 

αρχών της χώρας εξαγωγής· η άμεση ή 

έμμεση κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις 
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παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να 

παρεμβαίνει στις τιμές, το κόστος ή άλλες 

εμπορικές αποφάσεις αυτών των 

επιχειρήσεων· οι δημόσιες πολιτικές ή τα 

μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ ενός ή 

περισσότερων εγχώριων προμηθευτών ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς· η πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση που παρέχεται από 

ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας 

πολιτικής, μεταξύ άλλων με τομεακές 

επιδοτήσεις ή με την ύπαρξη ολιγοπωλίου 

ή μονοπωλίου στην αγορά πρώτων υλών 

ή συντελεστών παραγωγής, και άλλες 

περιστάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες η 

Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει 

την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την 

έννοια του στοιχείου α) είναι οι 

στρεβλώσεις που προκαλούνται όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

πρώτων υλών και άλλων συντελεστών 

παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται 

από κρατική παρέμβαση. Για να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: η υπό 

εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 
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καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής, εκ των πραγμάτων και εκ του 

νόμου εις βάρος μιας κατάλληλης 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων· η 

κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες 

πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις 

υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς· η έλλειψη 

διαφανούς και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του εταιρικού δικαίου και ένα 

καθεστώς πτώχευσης που εμποδίζει την 

άσκηση των νόμων περί ιδιοκτησίας· τα 

ημερομίσθια δεν είναι το αποτέλεσμα 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων· η απουσία 

διαφανούς σειράς νόμων δημιουργεί 

διακρίσεις σε σχέση με τις κοινές 

επιχειρήσεις και άλλες ξένες επενδύσεις· 
η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής και 

οιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνει 

ενδεδειγμένη η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το 

υπό εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

β) Κατά την αξιολόγηση της 

πραγματικής συμπεριφοράς μιας χώρας 

εξαγωγής κατά την έννοια του στοιχείου 

α) λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 

κριτήρια: υψηλός βαθμός άμεσης ή 
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του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 

μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 
κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

έμμεσης (μέσω δημοσίων φορέων) 

κρατικής επιρροής όσον αφορά την 

κατανομή των πόρων και τις αποφάσεις 

των επιχειρήσεων, παραδείγματος χάριν, 

μέσω τιμών που έχουν καθοριστεί από το 

κράτος ή μέσω φορολογικών, εμπορικών 

ή νομισματικών καθεστώτων που 

εισάγουν διακρίσεις· στρεβλώσεις που 

προκαλεί το κράτος στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων κατά την ιδιωτικοποίηση 

και συστήματα συναλλαγών ή 

αντιστάθμισης ξένα προς την οικονομία 

της αγοράς (όπως το εμπόριο ανταλλαγής 

προϊόντων)· απουσία διαφανούς 

εταιρικού δικαίου που δεν εισάγει 

διακρίσεις και το οποίο εξασφαλίζει την 

κατάλληλη διαχείριση των επιχειρήσεων 

(εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, προστασία μετόχων, διάθεση 

στο κοινό αξιόπιστων πληροφοριών για 

εταιρείες)· απουσία συνεπούς, 

αποτελεσματικού και διαφανούς συνόλου 

νόμων που εξασφαλίζουν τον σεβασμό 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· απουσία ενός 

πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος 

και ο οποίος, από νομική άποψη και στην 

πράξη, υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις 

περί εγγυήσεων και σε κατάλληλη 

εποπτεία· έλεγχος από τον εθνικό κλάδο 

παραγωγής ποσοστού μεγαλύτερου από 

το 40% της παγκόσμιας αγοράς σε 

συγκεκριμένο τομέα, διαμορφώνοντας 

την υπόθεση για κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης· μη συμμόρφωση με τα διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα στον κοινωνικό, 

φορολογικό και περιβαλλοντικό τομέα· 

και κάθε άλλο κριτήριο ή αποδεικτικό 

στοιχείο που η Επιτροπή θεωρεί 

κατάλληλο για την εκτίμηση της ύπαρξης 

σημαντικών στρεβλώσεων. 

Or. it 

Τροπολογία  67 
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Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος ενός ή περισσοτέρων 

συντελεστών παραγωγής δεν οφείλονται 

στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση ή 

είναι εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου λόγω 

έλλειψης συμμόρφωσης με τα βασικά 

διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν 

σημαντικές στρεβλώσεις λαμβάνονται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: οι στρεβλώσεις 

που προκαλεί το κράτος στη λειτουργία 

των επιχειρήσεων κατά την 

ιδιωτικοποίηση και στη χρήση 

συστημάτων συναλλαγών ή 

αντιστάθμισης ξένων προς την οικονομία 

της αγοράς· η απουσία διαφανούς 

εταιρικού δικαίου που δεν εισάγει 

διακρίσεις και το οποίο εξασφαλίζει την 

κατάλληλη διαχείριση των επιχειρήσεων· 

η απουσία διαφανούς και 

αποτελεσματικής σειράς νόμων που 

παρεμποδίζει τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, 

από νομική άποψη και στην πράξη, 

υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί 

εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· η 

μη εφαρμογή των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες 
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η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή και των 

συμβάσεων της ΔΟΕ που απαριθμούνται 

στο παράρτημα -Ι και οποιαδήποτε άλλη 

περίσταση που η Επιτροπή κρίνει 

ενδεδειγμένη για την αξιολόγηση της 

ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος δεν οφείλονται στις 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού 

επηρεάζονται από σημαντική κρατική 

παρέμβαση. Κατά την αξιολόγηση της 

ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: η υπό 

εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής, εκ των πραγμάτων και εκ του 

νόμου εις βάρος μιας κατάλληλης 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων· η 

κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες 

πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις 

υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς· η απουσία 
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στόχους δημόσιας πολιτικής. διαφανούς και αποτελεσματικού 

εταιρικού δικαίου· η απουσία διαφανούς 

σειράς νόμων που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει διακρίσεις σε σχέση με τις 

κοινές επιχειρήσεις και άλλες ξένες 

επενδύσεις· η πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση που παρέχεται από 

ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας 

πολιτικής ή οιαδήποτε άλλη περίσταση 

που κρίνει ενδεδειγμένη η Επιτροπή 

προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1036/2016 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 
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εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. Η Επιτροπή 

καταρτίζει δημόσιο επεξηγηματικό 

κατάλογο κριτηρίων και περιστάσεων και 

παρέχει παραδείγματα που βοηθούν να 

κριθεί και να αξιολογηθεί πότε θα 

εφαρμόζεται η μεθοδολογία για 

καταστάσεις εκτός αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κατάρτιση δημόσιου επεξηγηματικού καταλόγου θα βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

κατανοήσουν τη φύση και τον χαρακτήρα των «σημαντικών στρεβλώσεων» που οφείλονται σε 

κρατικές παρεμβάσεις στον εξαγωγέα/παραγωγό. Αυτός ο «ανοικτός» και τακτικά 

επικαιροποιούμενος κατάλογος θα καταστήσει δυνατή τη συνεχή κατανόηση ιδίως όταν 

δημοσιεύεται στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση COM προς το Κοινοβούλιο. Αυτή η προσέγγιση 

καταλόγου είναι πιο ολοκληρωμένη από την προσέγγιση βασικών παραδειγμάτων που 

προωθείται επί του παρόντος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 
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ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

η μη εφαρμογή των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες 

είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση· η μη 

εφαρμογή των βασικών συμβάσεων της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· και η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται 

από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους 

δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την 

έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι 

επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, καθώς 

και άλλοι συντελεστές παραγωγής, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 

λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 
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υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής ή που δεν 

δρουν αυτόνομα από το κράτος, και 

οιαδήποτε άλλη περίσταση που κρίνει 

ενδεδειγμένη η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την 

έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι 

επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι 

κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους των 

πρώτων υλών και άλλων συντελεστών 

παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται 

από κρατική παρέμβαση. Για να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 
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λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις ή άλλες περιστάσεις δίνουν 

τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 

στις τιμές ή το κόστος, μεταξύ άλλων με 

την κατανομή πόρων και τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις ·οι 

δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν 

διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις οι οποίες 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον 

θεμιτό ανταγωνισμό για το υπό εξέταση 

προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) 

θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, 

όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
του κόστους των πρωτογενών και των 

δευτερογενών πρώτων υλών και της 

εργασίας, καθώς και της τήρησης των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση με 

σκοπό τη δημιουργία άνισων όρων 

ανταγωνισμού. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 
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εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρέμβαση στις 

τιμές ή το κόστος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα 

της κατάστασης. 

 

Τροπολογία  74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος δεν οφείλονται στις 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού 

επηρεάζονται από σημαντική κρατική 

παρέμβαση. Κατά την αξιολόγηση της 

ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: η υπό 

εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 
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επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Paul Rübig 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται σημαντικά 

από κρατική παρέμβαση. Για να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 
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και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 

 

Τροπολογία  76 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 

άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των 

ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά 

εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από 

σημαντική κρατική παρέμβαση. Κατά την 

αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών 

στρεβλώσεων, μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η πραγματική 

επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 
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επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίος ο αυστηρός ορισμός των σημαντικών στρεβλώσεων. 

 

Τροπολογία  77 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσεις που 

προκαλούνται όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 
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κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό 

εξέταση προϊόν κατά την έννοια του 

στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, 

μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες 

τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους των πρώτων υλών, δεν 

οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική 

παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν 

υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί 

να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η 

ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η 

υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε 

σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή 

καθοδήγηση των αρχών της χώρας 

εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε 

επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο 

κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το 

κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα 

εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων 

προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον 

τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· 

και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν 

β) Σημαντικές στρεβλώσεις οι οποίες 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον 

θεμιτό ανταγωνισμό για το υπό εξέταση 

προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) 

θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, 

όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
του κόστους των πρωτογενών και των 

δευτερογενών πρώτων υλών και της 

εργασίας, καθώς και της τήρησης των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση με 

σκοπό την απόκτηση αθέμιτων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Για να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές 

στρεβλώσεις μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη 

επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση 

αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 

ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική 

εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της 

χώρας εξαγωγής· η κρατική παρέμβαση 

στις τιμές ή το κόστος με σκοπό την 

αθέμιτη απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων· 
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στόχους δημόσιας πολιτικής 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Κατά τον καθορισμό της 

σημαντικότητας των στρεβλώσεων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α), η Επιτροπή 

εξετάζει, μεταξύ άλλων, το μερίδιο που 

καταλαμβάνουν αυτές οι στρεβλωμένες 

τιμές και το κόστος στο συνολικό κόστος 

παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος 

και το πλεονέκτημα που παρέχουν στους 

εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος, σε 

σύγκριση με τις τιμές και το κόστος 

χωρίς στρεβλώσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σημαντικότητα των στρεβλώσεων αναλύεται σε σχέση με το κόστος παραγωγής του υπό 

εξέταση προϊόντος και όχι σε σχέση με την ίδια την εξαγωγική οικονομία. 

 

Τροπολογία  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία 
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εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

συμπληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να 

καλύπτει τόσο τις τομεακές/ειδικές 

εταιρικές στρεβλώσεις όσο και τις 

μακροοικονομικές/συστημικές 

στρεβλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τους τομείς με υψηλό 

μερίδιο ΜΜΕ. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης καλείται να διατυπώσει τη 

γνώμη του κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Η εν λόγω 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζεται θα επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Ελλείψει 

έκθεσης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τυχόν 

διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα για 

να αποδείξει την ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων 

και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α), εάν 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

 Κατά την έναρξη έρευνας σε σχέση με 

εισαγωγές από μία χώρα ή τομέα όπου η 

Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις για την 

πιθανή ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 

προσωρινή απόφαση ως προς την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων για τη 

συγκεκριμένη χώρα ή τομείς και 

ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας. Οι οριστικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται όσον αφορά την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων σε μία χώρα ή 

τομέα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο και πρέπει να 

λαμβάνονται από την Επιτροπή το 

αργότερο εντός 45 ημερών από την 

έναρξη μιας έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα 
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μέρη διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για 

να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των 

αποφάσεων αυτών. Οποιαδήποτε 

απόφαση σχετικά με την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων σε δεδομένη 

χώρα ή τομέα ισχύει εφόσον δεν 

υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 

που να καταδεικνύουν σαφώς ότι η εν 

λόγω χώρα ή τομέας δεν επηρεάζεται 

πλέον από σημαντικές στρεβλώσεις και 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή 

της. 

 Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Μετά από 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί την έκθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

γ) Ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν 

αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ενός κράτους μέλους ή του 

κλάδου παραγωγής της Ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ), οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν έκθεση στην οποία περιγράφεται 

η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

κριτήρια του στοιχείου β) σε μια 
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σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

συγκεκριμένη χώρα (με αφετηρία τις 

οριζόντιες στρεβλώσεις σε μια χώρα και 

εν συνεχεία με έμφαση στους συντελεστές 

παραγωγής και στις τομεακές 

στρεβλώσεις) ή ένα συγκεκριμένο τομέα. 

 Για τις χώρες για τις οποίες έχει κινηθεί 

σημαντικός αριθμός υποθέσεων 

αντιντάμπινγκ, η έκθεση συμπληρώνεται 

τρεις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού και εγκρίνεται 

δεκαπέντε ημέρες πριν από την έναρξη 

ισχύος του. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ, καλείται να διατυπώσει τη γνώμη 

του κατά τη διαδικασία εκπόνησης της 

έκθεσης. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, η 

Επιτροπή συνεργάζεται με τους κύριους 

εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. 

 Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα 

μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. 

 Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Κατόπιν 

αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ενός κράτους μέλους, του 

κλάδου παραγωγής της Ένωσης - 
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συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ - ή ιδία πρωτοβουλία της 

Επιτροπής ή σε περίπτωση μεταβολής 

των συνθηκών σε μια συγκεκριμένη χώρα 

ή τομέα, η Επιτροπή εγκρίνει ειδική 

έκθεση ή επικαιροποιεί ήδη υφιστάμενη 

έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει την 

έκθεση κάθε δυόμισι χρόνια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

συντάσσουν ή επικαιροποιούν λεπτομερή 

και πλήρη έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες και 

τους τομείς για τους οποίους έχει 

καταγραφεί σημαντικός αριθμός 

περιπτώσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης θα πρέπει να κληθεί να 

διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης· οι 

οικονομικές και εμπορικές ιδιαιτερότητες 

των ΜΜΕ λαμβάνονται υπόψη κατά την 

σύνταξη των εκθέσεων, καθώς και οι 

τομείς που αφορούν αυτές οι 

ιδιαιτερότητες. Η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται 
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στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Συνεπώς, μπορούν να διαβιβάζουν 

πληροφορίες που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη σημαντικής στρέβλωσης. Στο 

πλαίσιο αυτών των ερευνών, αποδίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή και παρέχεται στήριξη 

στις ΜΜΕ. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Έπειτα από 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τον τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

πρέπει να συντάξει ή να επικαιροποιήσει 

τη ζητούμενη έκθεση. Σε κάθε 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επικαιροποιεί την έκθεση ανά διετία. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 
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σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν 

λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

συμπληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης καλείται να διατυπώσει τη 

γνώμη του κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Η εν λόγω 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζεται επισυνάπτονται στον 

φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν 

λόγω χώρα ή τον τομέα. Ελλείψει έκθεσης, 

η Επιτροπή χρησιμοποιεί τυχόν 

διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα για 

να αποδείξει την ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων 

και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α), εάν 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται όσον 

αφορά την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων σε μία χώρα ή τομέα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο και πρέπει να λαμβάνονται 

οριστικά από την Επιτροπή το αργότερο 

εντός τριών μηνών από την έναρξη μιας 

έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να 

υποβάλουν παρατηρήσεις επί των 

αποφάσεων αυτών. 

 Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Μετά από 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τον τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί την έκθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Jarosław Wałęsa 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής εκδίδουν έκθεση 

στην οποία περιγράφεται η συγκεκριμένη 

κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του 

στοιχείου β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

ένα συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες 

για τις οποίες έχει κινηθεί σημαντικός 

αριθμός υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η 

έκθεση συμπληρώνεται και εγκρίνεται 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένου του κλάδου 

παραγωγής της Ένωσης, καθώς και οι 

ξένοι εξαγωγείς και η κυβέρνηση της 

οικείας χώρας εξαγωγής καλούνται να 

διατυπώνουν τη γνώμη τους κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. Η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

έκθεση δεν είναι δεσμευτική και οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

 Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή εάν οι περιστάσεις σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή έναν συγκεκριμένο 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί την έκθεση. Σε κάθε 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

πρέπει να επανεξετάζει την έκθεση ανά 



 

PE604.811v02-00 112/164 AM\1127399EL.docx 

EL 

διετία. Η έκθεση δεν είναι δεσμευτική, 

ωστόσο η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως, 

όταν επιβάλλει μέτρα, το σκεπτικό της 

όσον αφορά τις διαπιστωθείσες 

στρεβλώσεις και τη χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

συμπληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης καλείται να διατυπώσει τη 

γνώμη του κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης και μπορεί 

επίσης να παράσχει ενδείξεις όσον αφορά 

την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. 

Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται 

απόφαση σχετικά με την εκπόνηση ή την 

επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. 
Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα 

μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 



 

AM\1127399EL.docx 113/164 PE604.811v02-00 

 EL 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. Σύμφωνα με τον 

ρόλο του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

παρακολουθεί τη διαδικασία εκπόνησης 

της έκθεσης. Μετά από αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

εκπονεί ή επικαιροποιεί την έκθεση. Σε 

κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επανεξετάζει την έκθεση ανά διετία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

συμπληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης και οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις καλούνται να διατυπώσουν 

τη γνώμη τους κατά τη διαδικασία 
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και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

εκπόνησης της έκθεσης. Η εν λόγω 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. 

 Η Επιτροπή επικαιροποιεί την έκθεση 

ανά διετία. Μετά από αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κλάδου 

παραγωγής της Ένωσης ή των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ή με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, όταν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί επίσης την έκθεση. Η 

Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ανάλυση 

σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού στην ετήσια έκθεσή της 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

Ένωσης στον τομέα του αντιντάμπινγκ, 

των αντεπιδοτήσεων και των μέτρων 

διασφάλισης και την υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
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υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή έναν 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

ολοκληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης καλείται να διατυπώσει τη 

γνώμη του κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. 

 Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα 

μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Στις ΜΜΕ του 

κλάδου παραγωγής της Ένωσης πρέπει 

να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

παρακολουθεί τη διαδικασία εκπόνησης 

της έκθεσης. Έπειτα από αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τον τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

πρέπει να συντάξει έκθεση ή, εάν έχει ήδη 

συνταχθεί έκθεση, να την 



 

PE604.811v02-00 116/164 AM\1127399EL.docx 

EL 

επικαιροποιήσει. 

 Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναθεωρεί την έκθεση ανά 

διετία. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

O ρόλος του Κοινοβουλίου συνίσταται στη δυνατότητα να ζητεί τη σύνταξη έκθεσης ή, σε 

περίπτωση που έχει ήδη συνταχθεί, την επικαιροποίησή της, χωρίς να παρεμβαίνει άμεσα στη 

διαδικασία, διότι, σε περίπτωση θέσπισης σχετικής νομοθετικής πράξης, υφίσταται ο κίνδυνος 

αυτή να τεθεί υπό αμφισβήτηση από τον ΠΟΕ. 

 

Τροπολογία  88 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

γ) Όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων στρεβλώσεων όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο β), εκπονείται ή 

επικαιροποιείται λεπτομερής έκθεση στην 

οποία περιγράφονται οι συνθήκες της 

αγοράς σύμφωνα με το στοιχείο β) σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

καλείται να διατυπώσει τη γνώμη του 

κατά τη διαδικασία εκπόνησης της 

έκθεσης. Η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 
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φάκελο. αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται όσον αφορά την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων σε μία χώρα ή 

τομέα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο και πρέπει να 

λαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή 

το αργότερο εντός τριών μηνών από την 

έναρξη μιας έρευνας. 

 Σύμφωνα με τον ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Μετά από 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι 

περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί την έκθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Paul Rübig 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν έκθεση στην οποία περιγράφεται 

η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα 

κριτήρια του στοιχείου β) σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα, όταν έχουν πρόσβαση σε επαρκώς 

τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με 

την πιθανή ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ και 

τεκμαίρεται η ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων, η έκθεση συμπληρώνεται 

και εγκρίνεται πριν από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο 

κλάδος παραγωγής της Ένωσης καλείται 
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στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

να διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης. Η εν 

λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία 

επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν, να αντικρούσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. Η Επιτροπή 

επικαιροποιεί περιοδικά την έκθεση και 

σε κάθε περίπτωση η επανεξέταση 

διενεργείται ανά διετία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εκθέσεις εκδίδονται από την Επιτροπή όταν έχει πρόσβαση σε επαρκώς τεκμηριωμένα 

αποδεικτικά στοιχεία (που έχει παράσχει ο κλάδος παραγωγής ή ένα κράτος μέλος ή κάποιος 

άλλος) σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. Οι εκθέσεις θα πρέπει να 

επανεξετάζονται περιοδικά· τα ενδιαφερόμενα μέρα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

αντικρούουν τις λεπτομέρειες των πραγματικών περιστατικών μιας έκθεσης. 

 

Τροπολογία  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

γ) Όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων στρεβλώσεων όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο β), και όταν 

κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματική 
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σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

εκπονείται ή επικαιροποιείται λεπτομερής 
έκθεση στην οποία περιγράφονται οι 

συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με το 

στοιχείο β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

ένα συγκεκριμένο τομέα Οι εν λόγω 

εκθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζονται επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να αποκρούσουν, να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

αφορούν την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. Η Επιτροπή 

επανεξετάζει και επικαιροποιεί 

ενδεχομένως την έκθεση σε περίπτωση 

μεταβολής των συνθηκών της αγοράς 

σύμφωνα με το στοιχείο β). Η έκθεση θα 

πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον 

μία φορά ανά διετία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 
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σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις 

οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός 

υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση 

συμπληρώνεται και εγκρίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο κλάδος παραγωγής της 

Ένωσης και οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις καλούνται να διατυπώσουν 

τη γνώμη τους κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης της έκθεσης. Η εν λόγω 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

γ) Όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων στρεβλώσεων όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο β), και όταν 
κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 
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και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

εκπονούν ή να επικαιροποιούν έκθεση 

στην οποία θα περιγράφονται οι συνθήκες 

της αγοράς σύμφωνα με το στοιχείο β) σε 

μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Οι εν λόγω εκθέσεις 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζονται επισυνάπτονται στον 

φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν 

λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα 

μέρη διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

αποκρούσουν, να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που αφορούν την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 
περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

γ) Η Επιτροπή εκδίδει, ιδία 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός 

κλάδου, μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 

ή μιας ΜΚΟ, και τηρεί επικαιροποιημένες 

εκθέσεις στις οποίες περιγράφεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τις 

πρακτικές οικονομικού, φορολογικού, 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

ντάμπινγκ στις χώρες εμπορικούς 

εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

ορισμένους σχετικούς τομείς. Η 

Επιτροπή επανεξετάζει τις εκθέσεις της 
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δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

τουλάχιστον ανά διετία. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ, διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία 

περιγράφονται οι συνθήκες της αγοράς 

σύμφωνα με το στοιχείο β) σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Η εν λόγω έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να 

επικαλεστούν την έκθεση και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή 

βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία 
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οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται όσον αφορά την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων σε μία χώρα ή 

έναν τομέα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 

περιέχονται στον φάκελο και πρέπει να 

λαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή 

το αργότερο εντός τριών μηνών από την 

έναρξη της έρευνας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 

περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

γ) Όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο β), εκπονεί ή 

επικαιροποιεί έκθεση στην οποία 

περιγράφονται οι συνθήκες της αγοράς 

σύμφωνα με το στοιχείο β) σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Οι εν λόγω εκθέσεις και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζονται επισυνάπτονται στον φάκελο 

κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα 

ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να 

αποκρούσουν, να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που αφορούν την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 
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αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έκδοση εκθέσεων από την Επιτροπή πρέπει να καταστεί υποχρεωτική εάν έχει επαρκώς 

τεκμηριωμένες αποδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να 

προβλεφθεί ότι οι εκθέσεις θα περιλαμβάνονται πάντα στον φάκελο μιας έρευνας. 

 

Τροπολογία  96 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 

εκδίδουν έκθεση στην οποία θα 
περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) 

σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 

γ) Η Επιτροπή εκδίδει και 

επικαιροποιεί εκθέσεις στις οποίες 
περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση 

όσον αφορά τις πρακτικές οικονομικού, 

φορολογικού, κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού ντάμπινγκ στις χώρες 

εμπορικούς εταίρους της Ένωσης ή σε 

ορισμένους σχετικούς τομείς. Η 

Επιτροπή επανεξετάζει τις εκθέσεις της 

τουλάχιστον ανά τετραετία. Η εν λόγω 

έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί 

των οποίων βασίζεται θα μπορούν να 

επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας 

σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε 

δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να 

σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση 

και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των 

οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα 

στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω 

έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11 ή αιτήματος για 

νέα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Όταν τα συμπεράσματα της έκθεσης 

δείχνουν την ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων, 

η έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 6 

στοιχείο β) συνιστά επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο 

υπολογισμός της κανονικής αξίας 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α). Σε κάθε 

περίπτωση, δεν ζητείται καμία επιπλέον 

επιβάρυνση από τον κλάδο παραγωγής 

της Ένωσης. 

 Ελλείψει έκθεσης, η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί τυχόν διαθέσιμες 

πληροφορίες ή δεδομένα για να αποδείξει 

την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α), εάν 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

 Δημιουργούνται γραφείο υποστήριξης και 

ειδικοί μηχανισμοί(λ.χ. δωρεάν νομική 

συνδρομή, σαφείς και φιλικές προς τον 
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χρήστη οδηγίες, ιδίως όσον αφορά τους 

κανόνες εμπιστευτικότητας) προκειμένου 

να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στη διαδικασία 

χρήσης των εκθέσεων και υποβολής 

καταγγελιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. Όταν τα 

συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν την 

ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων, η 

έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 6 

στοιχείο β) συνιστά επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο 

υπολογισμός της κανονικής αξίας 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α). Σε κάθε 

περίπτωση, δεν προστίθεται καμία 

επιβάρυνση στον κλάδο παραγωγής της 

Ένωσης, ενώ πρέπει να προβλεφθεί και 

να τεθεί σε εφαρμογή ειδική στήριξη για 

τις ΜΜΕ, δεδομένων των δυσκολιών που 

μπορεί να αντιμετωπίσουν. 

 Η απουσία έκθεσης δεν εμποδίζει την 

Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τυχόν 

διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα για 

να αποδείξει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων και να χρησιμοποιήσει τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο 

στοιχείο α), εάν πληρούνται οι σχετικές 
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απαιτήσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

 Όταν τα συμπεράσματα της έκθεσης 

δείχνουν την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων, η έκθεση σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 στοιχείο β) συνιστά επαρκές 

αποδεικτικό στοιχείο για να 

δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της 

κανονικής αξίας σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο στοιχείο 

α). Σε κάθε περίπτωση, δεν προστίθεται 

καμία επιβάρυνση στον κλάδο 

παραγωγής της Ένωσης και, πιο 

συγκεκριμένα, στις ΜΜΕ, στις οποίες 

πρέπει να παρέχεται στήριξη όταν το 

επιθυμούν. 

 Η απουσία έκθεσης δεν εμποδίζει την 

Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τυχόν 

διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα για 

να αποδείξει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων και να χρησιμοποιήσει τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο 

στοιχείο α), εάν πληρούνται οι σχετικές 

απαιτήσεις. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες όσον αφορά το κόστος και την πρόσβαση στα 

έγγραφα κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξάγονται προτού η Επιτροπή επιληφθεί του 

ζητήματος για την έναρξη έρευνας. 

 

Τροπολογία  100 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. Όταν τα 

συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν την 

ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών 

στρεβλώσεων, η έκθεση σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 στοιχείο β) συνιστά επαρκές 

αποδεικτικό στοιχείο για να 

δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της 

κανονικής αξίας σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο στοιχείο 

(α). Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να 

ζητείται από τον κλάδο παραγωγής της 

Ένωσης να παράσχει πρόσθετες 

αποδείξεις. 

 Ελλείψει έκθεσης, η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί τυχόν διαθέσιμες 

πληροφορίες ή δεδομένα για να αποδείξει 

την ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων 

σημαντικών στρεβλώσεων και 

χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α), εάν 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

Or. en 
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Τροπολογία  101 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

 Όταν τα συμπεράσματα της έκθεσης 

δείχνουν την ύπαρξη μίας ή 

περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων, 

η έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 6 

στοιχείο β) συνιστά επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο 

υπολογισμός της κανονικής αξίας 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α). Σε κάθε 

περίπτωση, δεν επιβάλλεται καμία 

επιπλέον επιβάρυνση στον κλάδο 

παραγωγής της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 
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αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. Όταν τα 

συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν την 

ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών 

στρεβλώσεων, η έκθεση σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 στοιχείο β) συνιστά επαρκές 

αποδεικτικό στοιχείο για να 

δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της 

κανονικής αξίας σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο στοιχείο 

α). Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλεται 

καμία επιπλέον επιβάρυνση στον κλάδο 

παραγωγής της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1036/2016 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. Όταν τα 

συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν την 

ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών 

στρεβλώσεων, η έκθεση σύμφωνα με το 

στοιχείο γ) συνιστά επαρκές αποδεικτικό 

στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο 

υπολογισμός της κανονικής αξίας 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο στοιχείο α). Σε κάθε 

περίπτωση, δεν επιβάλλεται καμία 

επιπλέον επιβάρυνση στον κλάδο 
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παραγωγής της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παρούσας 

παραγράφου για τον υπολογισμό της 

κανονικής αξίας, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11. Όταν η έκθεση δείχνει την 

ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών 

στρεβλώσεων, συνιστά επαρκές 

αποδεικτικό στοιχείο για να 

δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της 

κανονικής αξίας σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στο στοιχείο 

α) της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε 

περίπτωση, δεν επιβάλλεται καμία 

επιπλέον επιβάρυνση στον κλάδο 

παραγωγής της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται τα περιστατικά που 

έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 

5 παράγραφος 9 της έκθεσης που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. Εάν η έκθεση 

δεν είναι διαθέσιμη, η Επιτροπή διερευνά 

την καταγγελία σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

και τα συνδικάτα μπορούν να 

επικαλούνται την έκθεση που αναφέρεται 

στο στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της 

κανονικής αξίας, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11. Εάν η έκθεση δεν είναι 

διαθέσιμη, η Επιτροπή διερευνά την 

καταγγελία σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά 

την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται τα αποδεικτικά 

στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στο 

στοιχείο γ), για την τήρηση των 

αποδεικτικών προτύπων σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 9, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11 ή αιτήματος για νέα έρευνα 

σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά 

την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται τα αποδεικτικά 

στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στο 

στοιχείο γ), για την τήρηση των 

αποδεικτικών προτύπων σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 9, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11 ή αιτήματος για νέα έρευνα 

σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 
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Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την 

υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται τα αποδεικτικά 

στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στο 

στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της 

κανονικής αξίας, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11 ή αιτήματος για νέα έρευνα 

σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται την έκθεση που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά 

την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης 

μπορεί να επικαλείται τα αποδεικτικά 

στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στο 

στοιχείο γ) βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 9, κατά την υποβολή 

καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 

αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το 

άρθρο 11 ή αιτήματος για νέα έρευνα 

σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί επίσης η χρήση των αποδεικτικών στοιχείων των εκθέσεων κατά 

την έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. 

 

Τροπολογία  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 

να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

ε) Κατά την έναρξη έρευνας σε 

σχέση με εισαγωγές από μία χώρα ή 

τομέα όπου η Επιτροπή έχει βάσιμες 

ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων, η Επιτροπή 

λαμβάνει προσωρινή απόφαση ως προς 

την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

για τη συγκεκριμένη χώρα ή τομέα και 

ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας. 

 Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη 

της διαδικασίας σχετικά με τις συναφείς 

πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να 

χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

 Η απόφαση για την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων σε δεδομένη χώρα ή σε 

δεδομένο τομέα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

την ανάκλησή της και η ανάκληση 

πραγματοποιείται μόνο εάν επαρκή 
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αποδεικτικά στοιχεία έχουν καταδείξει 

σαφώς ότι η συγκεκριμένη χώρα ή 

τομέας δεν επηρεάζεται πλέον από 

σημαντικές στρεβλώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 

να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

ε) Κατά την έναρξη έρευνας σε 

σχέση με εισαγωγές από μία χώρα ή 

τομέα όπου η Επιτροπή έχει ενδείξεις για 

την πιθανή ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 

προσωρινή απόφαση ως προς την ύπαρξη 

σημαντικών στρεβλώσεων για τη 

συγκεκριμένη χώρα ή τομέα και 

ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να 

διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για 

τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

έχουν πρόσβαση στον φάκελο, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. Η οριστική 

απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή 

και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα 

μέρη το αργότερο εντός δύο μηνών από 

την έναρξη της έρευνας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 
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Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 

να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 

να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

εργάσιμων ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. Η μεθοδολογία 

που θα χρησιμοποιηθεί κοινοποιείται στα 

ενδιαφερόμενα μέρη το αργότερο εντός 

τριών μηνών από την έναρξη της 

έρευνας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις 

συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει 
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να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση 

στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του 

στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 

ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετά την εγγραφή 

τους σε μητρώο που τηρεί η Επιτροπή 
έχουν επικυρωμένη πρόσβαση στον 

φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

αποδεικτικών στοιχείων τα οποία 

επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) Κατά το στάδιο των ερευνών, σε 

περίπτωση μη πλήρους συνεργασίας ενός 

παραγωγού-εξαγωγέα χώρας στην οποία 

θεωρείται ότι υπάρχουν μία ή 

περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις, 

και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

άρθρου 18, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας 

του χαμηλότερου δασμού για τον 

καθορισμό των δασμών αντιντάμπινγκ 

που θα επιβληθούν στις εισαγωγές από 

τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) Προκειμένου να προληφθεί 

οποιαδήποτε κατάσταση αθέμιτου 

ανταγωνισμού, η Επιτροπή πρέπει να 

θεσπίσει μηχανισμό ανταλλαγής 

πληροφοριών με τις χώρες που 

εφαρμόζουν μέτρα αντιντάμπινγκ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν έχουν οικονομία της 

αγοράς, συμπεριλαμβανομένων χωρών 

που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη και 

παρόμοια αντιπροσωπευτική χώρα, ή την 

τιμή από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, 

ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατόν, πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. Επιπλέον, σχετικές συμφωνίες 
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ελεύθερων συναλλαγών με χώρες των 

οποίων η οικονομία συνδέεται με τη χώρα 

της έκθεσης θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τον καθορισμό των μέτρων 

αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα η οποία είναι 

είτε μέλος του ΠΟΕ είτε δεν απαριθμείται 

στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/755. Σε διαφορετική περίπτωση, η 

κανονική αξία καθορίζεται με βάση την 

τιμή από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, 

ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατόν, πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 
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Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με την 

χώρα εξαγωγής, ή την τιμή από αυτή την 

τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα, ή την τιμή από 

αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα, ή την τιμή από 

αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή 

την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες 

που, κατά την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική 

αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 

κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα, ή την τιμή από 

αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 

πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, 

συμπεριλαμβανομένης της πράγματι 

πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην 

Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως 

προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 
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οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται 

στην ίδια έρευνα. 

τρίτη χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, 

αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα 

αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα κατά τον χρόνο της επιλογής. Η 

χώρα που επιλέγεται έχει επίσης επαρκές 

επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να 

προσδιορίζεται βάσει της επικύρωσης 

από αυτήν τη χώρα των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών και των 

πρωτοκόλλων στις οποίες η Ένωση είναι 

συμβαλλόμενο μέρος καθ’ οιονδήποτε 

χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της 

ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα -Ι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην 

ίδια έρευνα. 

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 

χώρα με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης με τη χώρα εξαγωγής 
επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα 

ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην 

ίδια έρευνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην 

ίδια έρευνα. 

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 

χώρα με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης με τη χώρα εξαγωγής 
επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα 

ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην 

ίδια έρευνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται 

στην ίδια έρευνα. 

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 

χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα 

ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα η οποία 

εμπλέκεται στην ίδια έρευνα. 

Or. en 
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Τροπολογία  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται 

στην ίδια έρευνα. 

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 

χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα 

ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα η οποία 

εμπλέκεται στην ίδια έρευνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο 

εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα 

τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται 

στην ίδια έρευνα. 

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική 

χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα 

ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, 

χρησιμοποιείται μια ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα η οποία 

εμπλέκεται στην ίδια έρευνα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

 Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 

Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το 

επίπεδο συνεργασίας της χώρας 

καταγωγής ή εξαγωγής και, σε 

περίπτωση μη συνεργασίας με τη χώρα 

εξαγωγής, εφαρμόζεται το μέγιστο 

κόστος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Helmut Scholz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την τρίτη χώρα με 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την ενδεδειγμένη 
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οικονομία αγοράς που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χώρα εξαγωγής που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, χωρίς καθυστέρηση μετά 

την έναρξή της, σχετικά με την 

αντιπροσωπευτική χώρα που προβλέπεται 

να χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν 

προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν 

τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Iuliu Winkler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την τρίτη χώρα με 

οικονομία αγοράς που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας 

ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή 

της, σχετικά με την αντιπροσωπευτική 

χώρα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 

και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να 
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10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α) Το άρθρο 3 παράγραφος 6 

συμπληρώνεται ως εξής: 

«6. Με βάση το σύνολο των συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται 

σε σχέση με την παράγραφο 2, πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι οι εισαγωγές με 

πρακτικές ντάμπινγκ προκαλούν ζημία 

κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. 

Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την 

απόδειξη πως ο όγκος και/ή το επίπεδο των 

τιμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί βάσει 

της παραγράφου 3, ευθύνονται για τις 

συνέπειες επί της ενωσιακής βιομηχανίας, 

κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, 

όπως επίσης ότι οι συνέπειες αυτές είναι 

τέτοιας έκτασης, ώστε να είναι δυνατό να 

θεωρηθούν σημαντικές. 

«6. Με βάση το σύνολο των συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται 

έχοντας ως γνώμονα τη βέλτιστη 

διαθέσιμη πληροφόρηση, σε σχέση με την 

παράγραφο 2, πρέπει να αποδεικνύεται ότι 

οι εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ 

προκαλούν ζημία κατά την έννοια του 

παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, αυτό 

περιλαμβάνει την απόδειξη πως ο όγκος 

και/ή το επίπεδο των τιμών, όπως αυτά 

έχουν καθοριστεί βάσει της παραγράφου 3, 

ευθύνονται για τις συνέπειες επί της 

ενωσιακής βιομηχανίας, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, όπως 

επίσης ότι οι συνέπειες αυτές είναι τέτοιας 

έκτασης, ώστε να είναι δυνατό να 

θεωρηθούν σημαντικές. 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα μεθοδολογία συνεπάγεται ότι η αναζήτηση πληροφοριών είναι καίριας σημασίας ώστε να 

καταστεί δυνατή η ανακατασκευή της πραγματικής τιμής, καθώς και ο προσδιορισμός του 

αντικτύπου στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Η βέλτιστη διαθέσιμη πληροφόρηση πρέπει, 

συνεπώς, να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό υλικό συναφές με την έρευνα. 
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Τροπολογία  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η 

εύλογη προθεσμία θα πρέπει να θεωρείται 

ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία 

κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν 

λόγω μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της νέας παραγράφου 7 

του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 
την τελευταία ημερομηνία της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος 

των μέτρων αυτών, δύο έτη μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η 

εύλογη προθεσμία θα πρέπει να θεωρείται 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία των παραγράφων 1 έως 6α 

του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 
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ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία 

κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της 

λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω 

μετάβαση. 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 
την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε 

η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης 

ισχύος των μέτρων αυτών, μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η 

εύλογη προθεσμία θα πρέπει να θεωρείται 

ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία 

κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της 

λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω 

μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του 

άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 

την ημερομηνία κατά την οποία 

περατώθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων αυτών, μετά 

την έναρξη ισχύος του κανονισμού .... 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η 

εύλογη προθεσμία θα πρέπει να θεωρείται 

ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία 

κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της 

λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω 

μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του 

άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας μέχρι 

να εκπνεύσει η ημερομηνία κατά την 

οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση 

ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων 

αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, 

κάθε επανεξέταση δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου αναβάλλεται έως την ημερομηνία 

έναρξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν 

λόγω μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της νέας παραγράφου 7 
του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 

την τελευταία ημερομηνία της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων αυτών, δύο έτη μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 
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Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, 

κάθε επανεξέταση δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου αναβάλλεται έως την ημερομηνία 

έναρξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν 

λόγω μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία των παραγράφων 1 έως 6α 

του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 

την ημερομηνία έναρξης της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων αυτών, μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, 

κάθε επανεξέταση δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου αναβάλλεται έως την ημερομηνία 

έναρξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του 

άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 

την ημερομηνία λήξης της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των 
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λόγω μετάβαση. μέτρων αυτών, μετά την έναρξη ισχύος 

του κανονισμού .... 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση μετάβασης από μια 
κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 

στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 

παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική 

αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, 

κάθε επανεξέταση δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου αναβάλλεται έως την ημερομηνία 

έναρξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν 

λόγω μετάβαση. 

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ 

βασίζονται στην κανονική αξία που 

υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην 

άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το 

πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του 

άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως 

την ημερομηνία λήξης της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των 

μέτρων αυτών, μετά την έναρξη ισχύος 

του κανονισμού .... 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3α) Το άρθρο 16 παράγραφος 1 

συμπληρώνεται ως εξής: 

«1. Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, «1. Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, 
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πραγματοποιεί επιτόπιες επαληθεύσεις 

προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που 

τηρούν οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι 

έμποροι, οι αντιπρόσωποι, οι παραγωγοί 

και οι εμπορικές ενώσεις και οργανισμοί, 

και να επαληθεύσει τα στοιχεία που έχουν 

προσκομισθεί για το ντάμπινγκ και τη 

ζημία. Η Επιτροπή δύναται να επιλέξει να 

μην πραγματοποιήσει επιτόπια 

επαλήθευση, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί 

προσήκουσα και εμπρόθεσμη απάντηση. 

αποστέλλει πεπειραμένους υπαλλήλους 

για να πραγματοποιήσουν επιτόπιες 

επαληθεύσεις προκειμένου να εξετάσουν 

τα στοιχεία που τηρούν οι εισαγωγείς, οι 

εξαγωγείς, οι έμποροι, οι αντιπρόσωποι, οι 

παραγωγοί και οι εμπορικές ενώσεις και 

οργανισμοί, και να επαληθεύσουν τα 

στοιχεία που έχουν προσκομισθεί για το 

ντάμπινγκ και τη ζημία. Η Επιτροπή 

δύναται να επιλέξει να μην 

πραγματοποιήσει επιτόπια επαλήθευση, 

εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προσήκουσα 

και εμπρόθεσμη απάντηση. 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα μεθοδολογία συνεπάγεται την αναζήτηση μεγάλου αριθμού πληροφοριών, οι οποίες 

πρέπει να είναι πιο λεπτομερείς και ακριβείς. Γι’ αυτό τον λόγο, πρέπει να αξιοποιείται η πείρα 

των υπαλλήλων της ΕΕ, η οποία θα είναι καθοριστικής σημασίας κατά το έργο της έρευνας. 

 

Τροπολογία  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5β. Το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 

εδάφιο συμπληρώνεται ως εξής: 

«1. Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος 

αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες 

πληροφορίες ή γενικότερα δεν τις παρέχει 

εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο 

παρών κανονισμός ή παρεμποδίζει 

σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να 

συνάγονται προσωρινά ή τελικά 

συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε 

αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα 

«1. Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος 

αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες 

πληροφορίες ή γενικότερα δεν τις παρέχει 

εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο 

παρών κανονισμός ή παρεμποδίζει 

σημαντικά την έρευνα, πρέπει να 

συνάγονται προσωρινά ή τελικά 

συμπεράσματα με βάση τα καλύτερα 

διαθέσιμα στοιχεία. 
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στοιχεία. 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα μεθοδολογία συνεπάγεται τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού νέων πληροφοριών. Γι’ αυτό 

τον λόγο, η έλλειψη συνεργασίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή της νέας 

μεθοδολογίας. 

 

Τροπολογία  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 γ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5γ) Το άρθρο 18 παράγραφος 1 τρίτο 

εδάφιο συμπληρώνεται ως εξής: 

«Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες 

που επισύρει τυχόν άρνηση συνεργασίας.» 

«Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 

ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες 

που επισύρει τυχόν άρνηση συνεργασίας 

και θα καταγράφονται σε μητρώο η 

χρήση του οποίου θα παρέχει τη 

δυνατότητα στην Επιτροπή και στις 

χώρες εταίρους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις δραστηριότητες αυτών των 

μερών.» 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα μεθοδολογία προϋποθέτει τη συνεργασία των μερών για την απόκτηση απαραίτητων 

πληροφοριών για τη σύνταξη των εκθέσεων. Στο εξής πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις για τα 

μέρη σε περίπτωση παρεμπόδισης της διαδικασίας απόκτησης πληροφοριών ή διάπραξης 

απάτης στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. 
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Τροπολογία  145 

Franck Proust 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 δ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5γ) Το άρθρο 23 συμπληρώνεται ως 

εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 

προστασίας των πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια 

του άρθρου 19, η Επιτροπή υποβάλλει 

ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

την εφαρμογή και την εκτέλεση του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

προσωρινών και οριστικών μέτρων, την 

περάτωση ερευνών χωρίς λήψη μέτρων, τις 

επανεξετάσεις και τους επιτόπιους 

ελέγχους και τις δραστηριότητες των 

διαφόρων οργάνων τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού και την τήρηση 

των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

αυτόν. 

«1. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 

προστασίας των πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια 

του άρθρου 19, η Επιτροπή υποβάλλει 

ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

την εφαρμογή και την εκτέλεση του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

προσωρινών και οριστικών μέτρων, την 

περάτωση ερευνών χωρίς λήψη μέτρων, τις 

επανεξετάσεις και τους επιτόπιους 

ελέγχους, την περιγραφή της κατάστασης 

και την προώθηση εκθέσεων που 

περιγράφουν την κατάσταση μιας χώρας 

ή ενός τομέα, στατιστικές σχετικά με τη 

χρήση της νέας μεθοδολογίας και 

πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα 

οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

την τήρηση των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από αυτόν. 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα μεθοδολογία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το οποίο θα διασφαλίσει την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτής της 

νέας μεθόδου. 
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Τροπολογία  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται νέα 

παράγραφος: 

 1α. Στην ετήσια έκθεσή της προς το 

Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

δραστηριότητές της όσον αφορά τις 

έρευνες και τα μέτρα στον τομέα της 

εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή 

περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

και του άρθρου 11. Πέντε έτη μετά την 

έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, η 

Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση η οποία 

αφορά ιδίως την εμπειρία της εφαρμογής 

των ανωτέρω διατάξεων κατά την 

περίοδο αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται νέα 

παράγραφος: 

 1α. Στην ετήσια έκθεσή της προς το 

Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

δραστηριότητές της όσον αφορά τις 

έρευνες και τα μέτρα στον τομέα της 
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εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή 

περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

και του άρθρου 11. Πέντε έτη μετά την 

έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, η 

Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση η οποία 

αφορά ιδίως την εμπειρία της εφαρμογής 

κατά την περίοδο αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται νέα 

παράγραφος: 

 1α. Στην ετήσια έκθεσή της προς το 

Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

δραστηριότητές της όσον αφορά τις 

έρευνες και τα μέτρα στον τομέα της 

εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή 

περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

και του άρθρου 11. Πέντε έτη μετά την 

έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, η 

Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση η οποία 

αφορά ιδίως την εμπειρία της εφαρμογής 

κατά την περίοδο αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

Παράρτημα – Ι α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

παράρτημα: 

 «Παράρτημα -Ι 

 Συμβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο 

β) του άρθρου 2 παράγραφος 7 και στο 

άρθρο 2 παράγραφος 8: 

 1. Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας, αριθ. 29 (1930) 

 2. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και προστασίας 

συνδικαλιστικού δικαιώματος, αριθ. 87 

(1948) 

 3. Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών 

του δικαιώματος οργανώσεως και 

συλλογικής διαπραγματεύσεως, αριθ. 98 

(1949) 

 4. Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 

αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ 

εργασίαν ίσης αξίας, αριθ. 100 (1951) 

 5. Σύμβαση για την κατάργηση της 

αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 (1957) 

 6. Σύμβαση για τη διάκριση στην 

απασχόληση και στο επάγγελμα, αριθ. 

111 (1958) 

 7. Σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου 

ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, 

αριθ. 138 (1973) 

 8. Σύμβαση για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των 

παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 

την εξάλειψή τους, αριθ. 182 (1999)». 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 
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Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα 

συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη 

χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον 

αφορά άλλες επιδοτήσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής 

και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα 

στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, 

ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο 

γ) της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές 

επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την 

ανακοίνωση για την έναρξη της 

διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη 

της διαδικασίας τροποποιείται και η 

τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, καλώντας όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα 

συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη 

χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον 

αφορά άλλες επιδοτήσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής 

και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα 

στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, 

ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο 

γ) της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές 

επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την 

ανακοίνωση για την έναρξη της 

διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη 

της διαδικασίας τροποποιείται και η 

τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν συμπληρωματική επαρκή 

προθεσμία για να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα 
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συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη 

χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον 

αφορά άλλες επιδοτήσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής 

και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα 

στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, 

ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο 

γ) της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές 

επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την 

ανακοίνωση για την έναρξη της 

διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη 

της διαδικασίας τροποποιείται και η 

τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, καλώντας όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη 

χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον 

αφορά άλλες επιδοτήσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής 

και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα 

στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, 

ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο 

γ) της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές 

επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την 

ανακοίνωση για την έναρξη της 

διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη 

της διαδικασίας τροποποιείται και η 

τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

διαθέτουν συμπληρωματική επαρκή 

προθεσμία για να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Salvatore Cicu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει για όλες τις 

αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για 

όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 

ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης, 

που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 

αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για 

όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 

ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης, 

που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 

έρευνες βάσει του άρθρου 5 του 

κανονισμού 1036/2016 που ξεκινούν κατά 

ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού. Για όλες τις 

άλλες έρευνες, ο παρών κανονισμός ισχύει 

από την ημερομηνία λήξης της πρώτης 
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 EL 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος 

των σχετικών μέτρων, μετά την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού .... 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει για όλες τις 

αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για 

όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 

ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης, 
που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 

έρευνες βάσει του άρθρου 5 του 

κανονισμού 1036/2016 που ξεκινούν κατά 

ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού.  

Για όλες τις άλλες έρευνες, ο παρών 

κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία 

λήξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των σχετικών μέτρων, 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει για όλες τις 

αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για 

όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 

ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης, 
που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 

έρευνες βάσει του άρθρου 5 του 

κανονισμού 1036/2016 που ξεκινούν κατά 

ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. Για όλες τις άλλες 

έρευνες, ο παρών κανονισμός ισχύει από 

την ημερομηνία λήξης της πρώτης 

επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος 
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EL 

των σχετικών μέτρων, μετά την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού .... 

Or. en 

 


