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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 15 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των 

εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των 

εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0721), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0456/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

29ης Μαρτίου 20171,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 3. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 

                                                 
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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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 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 

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 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, 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, 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 

οιεσδήποτε άλλες περιστάσεις που κρίνει 
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η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 
σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων.  

 Η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε 

συγκεκριμένο τομέα της 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 του 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 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· 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. 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· 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. Σύμφωνα με το ρόλο του, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

παρακολουθήσει τη διαδικασία 
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εκπόνησης της έκθεσης. Μετά από 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

εάν οι περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή τον τομέα έχουν μεταβληθεί, η 

Επιτροπή επικαιροποιεί την έκθεση. Σε 

κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

οφείλει να αναθεωρεί την έκθεση ανά 

διετία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

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 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 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6α. 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. 

6α. 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 στην οικονομία ως σύνολο 

και 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 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, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών σε ένα 

κράτος, 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 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – 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 

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 κατά την 

έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι 

επικρατούν, μεταξύ άλλων, 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 θα 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, 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 
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οιεσδήποτε άλλες περιστάσεις που κρίνει 

σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να 

αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών 

στρεβλώσεων 

 Η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 

στην οικονομία ως σύνολο ή σε 

συγκεκριμένο 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 του 

ενός ή περισσότερων επιμέρους 

συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – 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 

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκδίδουν 

λεπτομερή 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 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 
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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. 

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. Σύμφωνα με το 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. Σε κάθε περίπτωση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε 

αναθεώρηση της έκθεσης ανά διετία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – 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 
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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. 

 Η απουσία έκθεσης δεν εμποδίζει την 

Επιτροπή από το 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. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«7. 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 

«7. 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 μια 

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 
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κέρδους. κέρδους. 

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. 

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 που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 

10 ημερών για να διατυπώσουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

Or. en 

 

 

 



 

PR\1124131EL.docx 15/18 PE602.983v03-00 

 EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το νομικό πλαίσιο  

 

1. Η πρόταση απορρέει από την πρόσφατη τη εκπνοή της παραγράφου 15 στοιχείο α) 

σημείο ii) του πρωτοκόλλου προσχώρησης στον ΠΟΕ. Η εν λόγω παράγραφος του 

πρωτοκόλλου προσχώρησης επέτρεπε στα μέλη του ΠΟΕ να μη θεωρούν την Κίνα ως 

οικονομία της αγοράς και, κατά συνέπεια, να υπολογίζουν δασμούς αντιντάμπινγκ 

εφαρμόζοντας μια εναλλακτική μέθοδο αντί της τυποποιημένης μεθοδολογίας.  

 

Ως συνέπεια της εκπνοής της εν λόγω παραγράφου, στις 12 Δεκεμβρίου 2016 η Κίνα 

ζήτησε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ορισμένες διατάξεις του 

κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον καθορισμό της κανονικής αξίας για χώρες «χωρίς 

οικονομία αγοράς», στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ που αφορούν τις εισαγωγές από την 

Κίνα. 

 

Η Κίνα ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα δεν συμφωνούν προφανώς με: 

 

 τα άρθρα 2.1 και 2.2 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ· 

 

 τα άρθρα I:1 και VI:1 της GATT του 1994.  

 

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση 

αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης. Αν και αυτές οι διαβουλεύσεις βοήθησαν στην 

αποσαφήνιση ορισμένων από τα ζητήματα που απασχολούν τα δύο μέρη, δεν μπόρεσαν 

να επιλύσουν τη διαφορά. 

 

Κατόπιν τούτου, στις 9 Μαρτίου, η Κίνα ζήτησε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας 

προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα που αναφέρεται στα προαναφερθέντα άρθρα.  

 

Αν δεχτούμε και συμμεριστούμε τα νομικά επιχειρήματα στα οποία βάσισε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τη νέα πρόταση, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν το κείμενο της νέας πρότασης 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κατά τρόπο που να επιτρέπει σαφώς την επίτευξη δύο 

μεγάλων στόχων: 

 

α) μια μεθοδολογία που να καθιστά τον υπολογισμό του ντάμπινγκ λιγότερο δύσκολο να 

προσδιοριστεί και αποτελεσματικότερο το όλο μέσον 

 

β) την αποφυγή δημιουργίας πρόσθετων επιβαρύνσεων για τον κλάδο παραγωγής της ΕΕ  

 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή μας και κατά πάσα πιθανότητα 

και οι τροπολογίες μας στα δύο βασικά θέματα της πρότασης της Επιτροπής: την έννοια 

των σημαντικών στρεβλώσεων και τα συναφή κριτήρια καθώς και τη φύση και το 

περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής.  

 

1. Η έννοια των ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ και τα συναφή ΚΡΙΤΗΡΙΑ:  

 

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει την έκφραση «Σημαντικές στρεβλώσεις» για την 

αναφορά στις περιστάσεις όπου οι εγχώριες τιμές και το κόστος δεν θα παρείχαν εύλογη 
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βάση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας.  

 

Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 6α α) στο άρθρο 2, όπου η Επιτροπή δηλώνει ότι  

 

«λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, η κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση 

το κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις μη στρεβλωμένες τιμές ή 

δείκτης αναφοράς»  

 

και σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 6α, στοιχείο β), στο άρθρο 2, όπου ορίζεται ότι  

 

«Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό εξέταση προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) 

θεωρείται ότι υπάρχουν, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, δεν απορρέουν από τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς...». 

 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό κατά πόσον η έννοια και ο ορισμός της 

έκφρασης «σημαντικές στρεβλώσεις» είναι αρκετά σαφείς και νομικά ισχυροί για να 

δικαιολογήσουν τη χρήση της εναλλακτικής μεθοδολογίας ή είναι προτιμότερο να 

προσδιοριστεί περαιτέρω.  

 

Αν πρέπει να θεωρήσουμε την ύπαρξη «Σημαντικών στρεβλώσεων» ως προϋπόθεση για 

την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας, η ύπαρξη αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί 

καταλλήλως ώστε να υπάρξει μια μονοσήμαντη μέθοδος για την εν συνεχεία εφαρμογή 

της νέας μεθοδολογίας.  

 

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκες στις 28 Μαρτίου 

2017, η Επιτροπή διευκρίνισε τις στρεβλώσεις ενδέχεται να αφορούν συντελεστές 

παραγωγής, όπως οι πρώτες ύλες, το κόστος εργασίας, το κόστος της ενέργειας και 

άλλων. 

 

Η ύπαρξη ανωμαλιών κατά τον καθορισμό αυτού του κόστους παραγωγής θα οδηγήσει 

την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις και θα 

προσδιορίσει το περιθώριο ντάμπινγκ με βάση την κανονική αξία που πρέπει να 

κατασκευαστεί με τη χρήση μη στρεβλωμένου κόστους σε μια ενδεδειγμένη 

αντιπροσωπευτική χώρα ή διεθνείς δείκτες αναφοράς.  

 

Αν και η αξία αυτού του κόστους καθορίζεται στην ενδεδειγμένη τρίτη χώρα, η Επιτροπή 

θα ελέγξει τη δομή του συνολικού κόστους παραγωγής στη χώρα όπου υπάρχουν 

σημαντικές στρεβλώσεις, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ο συνδυασμός των διαφόρων 

στοιχείων του εν λόγω κόστους.  

 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε τελευταία ανάλυση ότι δεν αναδιαρθρώνουμε το 

σύστημα βάσει μιας διαδικασίας προσαρμογής του κόστους, αλλά μέσω του 

αποτελεσματικού καθορισμού του κόστους αυτού όταν δεν έχει υποστεί στρέβλωση. Όλα 

τα συστατικά μέρη του κόστους παραγωγής υπολογίζονται εκ νέου κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη – και ειδικότερα οι εξαγωγείς – μπορούν να αποδείξουν 

ότι ένα τέτοιο συστατικό σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν έχει υποστεί στρέβλωση. 

 

Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι, στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει την πρόταση κατά τρόπο ώστε να ενισχυθεί το 

νόημα των σημαντικών στρεβλώσεων ώστε να καταστεί σαφέστερη η έννοια των 

σημαντικών στρεβλώσεων. 

 

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια εύλογη εναλλακτική λύση έναντι του 

σημερινού συστήματος.  

 

Κατά συνέπεια θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη μια συγκριτική ανάλυση σε σχέση με 

τον κανονισμό αντιντάμπιγκ των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος βασίζεται στο νόμο περί 

δασμών του 1930, ο οποίος περιέχει ρητή αναφορά σε έξι κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

από την αρμόδια αρχή για να διαπιστώνεται κατά πόσον μια ξένη χώρα μπορεί να 

θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως οικονομία της αγοράς.  

 

Η σύγκριση μεταξύ των δύο συστημάτων είναι επίσης αναγκαία προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο ο κανονισμός 1036/2016 έφερε την ΕΕ σε νομική 

αβεβαιότητα μετά την εκπνοή της παραγράφου 15 (α) (ii) του πρωτοκόλλου 

προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ.  

 

2. Η έκθεση:  

 

Η πρόταση προβλέπει ότι «όταν το κρίνουν σκόπιμο, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής 

μπορεί να εκδώσει μια έκθεση που θα περιγράφει τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή τομέα».  

 

Η εν λόγω διάταξη πρέπει να θεωρηθεί υπερβολικά γενική για να κατανοήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο ο νέος μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει.  

 

Επιπλέον, η χρήση της λέξης «ΜΠΟΡΕΙ» δημιουργεί ορισμένες ανησυχίες εφόσον θα 

πρέπει να θεωρήσουμε την έκθεση ως τον πυρήνα του κανονισμού, συγκεκριμένα 

προκειμένου για τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσε να συνάψει ο κλάδος 

παραγωγής της ΕΕ στον φάκελο οιασδήποτε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον 

συγκεκριμένο τομέα.  

 

Επιπλέον, η πρόταση δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

της έγκρισής της και τον ρυθμό με τον οποίο η έκθεση θα ενημερώνεται ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις δυνητικές εξελίξεις (θετικές ή αρνητικές) σε συγκεκριμένους τομείς ή 

χώρες.  

 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο της διαδικασίας θα πρέπει να 

καταστεί σαφής, καθώς και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ κατά την 

εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. 

 

Συμπέρασμα: θα πρέπει να εξετασθεί εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να 

ενισχύσει το σημείο αυτό ώστε να επιτευχθεί περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την 

έκθεση, ιδίως τη στιγμή της έκδοσής της, της επικαιροποίησής της καθώς και σχετικά με 

τη διάρθρωσή της και τα επιμέρους στοιχεία της. 

 

Άλλα θέματα 
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Θεωρούμε ότι τα άλλα στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής, από το άρθρο 1 

παράγραφος 2 – χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ – μέχρι το άρθρο 1 παράγραφος 5 

καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 4, είναι επαρκώς σαφή. 

 

Ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τα συμφέροντα της βιομηχανίας της ΕΕ σε 

περιπτώσεις αξιολόγησης και πρόσθετης έρευνας για επιδοτήσεις και, συνεπώς, δεν 

υπάρχει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές σε αυτά τα τμήματα του κειμένου. 

 


