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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 

Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς 

οικονομίας της αγοράς της Κίνας, 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε 

θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τη 

βιομηχανία της έναντι του ντάμπινγκ και 

οι μελλοντικές δράσεις της Ένωσης θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 

κανόνες του ΠΟΕ. Ένα μέσο με ίδιους 

κανόνες για όλους τους εμπορικούς 

εταίρους αποτελεί την ορθή βάση για 

βιώσιμες εμπορικές σχέσεις. 

 

Τροπολογία  3 

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 

(2) Ενόψει εξελίξεων στο παγκόσμιο 

εμπόριο, που αφορούν επίσης μέλη του 

ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

επιπτώσεών τους στην εγχώρια 

βιομηχανία, είναι σκόπιμο να καθορίζεται 

η κανονική αξία με βάση τις παραγράφους 
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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. 

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 χωρίς οικονομία 

της αγοράς που είναι μέλη του ΠΟΕ ή 
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 πρέπει να 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. 

__________________ __________________ 

2Κανονισμός (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). 

2Κανονισμός (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). 

Αιτιολόγηση 

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη ρητή αναφορά στο καθεστώς με ή χωρίς οικονομία της αγοράς για 

τα μέλη του ΠΟΕ, όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, από το άρθρο 15.δ του Πρωτοκόλλου 

προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Λαμβανομένης υπόψη της 

συμφωνίας του Συμβουλίου για 

εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής 
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άμυνας της Ένωσης και προκειμένου τα 

μέτρα αντιντάμπινγκ να είναι 

αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο να 

ληφθεί υπόψη ότι ο «κανόνας του 

χαμηλότερου δασμού» περιορίζει 

αδικαιολόγητα τους δασμούς 

αντιντάμπινγκ σε επίπεδο κατώτερο του 

περιθωρίου ντάμπινγκ. Προς τον σκοπό 

αυτό και, όπως προτείνεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση που 

ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 

Απριλίου 2014 για τον εκσυγχρονισμό των 

μέσων εμπορικής άμυνας, θα πρέπει να 

καταργηθεί ο κανόνας του χαμηλότερου 

δασμού, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

εμπορικής άμυνας, να επιβληθούν 

προσωρινοί δασμοί και να δοθεί στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις 

ΜΜΕ η δυνατότητα υποβολής 

καταγγελιών για ντάμπινγκ.        

 

Τροπολογία  5 

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 

(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 και άλλων 

συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν 

από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι 

επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση σε 

οποιοδήποτε επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού, 

περιφερειακού και επαρχιακού επιπέδου. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
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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. 

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, όπως 

οι δημόσιοι οργανισμοί, που λειτουργούν, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα, 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, για παράδειγμα με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή διακρίσεων στα φορολογικά, 

εμπορικά ή νομισματικά καθεστώτα· ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 
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της ελεύθερης αγοράς, μεταξύ άλλων 

μέσω της κατανομής των πόρων· η 

απουσία διαφανούς και χωρίς διακρίσεις 

εταιρικού δικαίου το οποίο εξασφαλίζει 

την κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, 

όπως είναι η εφαρμογή διεθνών 

λογιστικών προτύπων, η προστασία των 

μετόχων και η διάθεση επακριβών 

εταιρικών πληροφοριών στο κοινό· η 

απουσία ή ανεπαρκής εφαρμογή 

συνεπούς, αποτελεσματικού και 

διαφανούς συνόλου νόμων που 

εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την 

εφαρμογή ενός καλώς λειτουργούντος 

καθεστώτος αφερεγγυότητας· η απουσία 

πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος 

και ο οποίος, δυνάμει της νομοθεσίας και 

της πρακτικής, υπόκειται σε επαρκείς 

διατάξεις περί εγγυήσεων και σε 

κατάλληλη εποπτεία· η μη συμμόρφωση 

με τα διεθνή κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το 

οποίο έχει αντίκτυπο στο κόστος 

παραγωγής. 

 Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει το 

ταχύτερο δυνατό 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 πρέπει να επισυνάπτονται 

στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την 

εν λόγω χώρα ή τον τομέα και να 

ενημερώνονται σε τακτική βάση ανάλογα 

με την περίπτωση· 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.  
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Τροπολογία  6 

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 σημαντικές 

στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με 

συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα 

λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση 

μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό και να 

μην αντικατοπτρίζει τις πραγματικές 

τιμές της αγοράς, το κόστος αυτό θα 

πρέπει 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, μεταξύ άλλων, τιμών 

ή δεικτών αναφοράς της Ένωσης, όπου 

κρίνεται σκόπιμο. 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.  

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση κανονισμού 
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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 

άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 

(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 6ε 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 6ε του 

άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της 

επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την 
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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. 

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. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η Ένωση θα πρέπει να 

συντονιστεί με τους κυριότερους 

εμπορικούς εταίρους μέσω πολυμερών ή 

διμερών δράσεων πριν και κατά τη 

διάρκεια των ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με 

τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους 

μας, να διενεργήσει μια συγκριτική 

μελέτη παρακολούθησης σχετικά με τον 

υπολογισμό του αντιντάμπινγκ και τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να 

κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι 

εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα 
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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. 

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 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, και με επαρκές επίπεδο 

διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευασμένη κανονική αξία 

περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα 

διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και 

τα γενικά έξοδα και κέρδη. 

 Όταν ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει 

σαφώς ότι οι τιμές ή το κόστος όλων των 

συντελεστών παραγωγής δεν 

επηρεάζονται από σημαντικές 

στρεβλώσεις, οι τιμές ή το κόστος 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της 

κανονικής αξίας. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 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 

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 
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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. 

από κρατική παρέμβαση σε οποιοδήποτε 

επίπεδο. 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, είτε άμεσα είτε έμμεσα 

(όπως οι δημόσιοι οργανισμοί), 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, για παράδειγμα με τη 

χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από 

το κράτος ή διακρίσεων στα φορολογικά, 

εμπορικά ή νομισματικά καθεστώτα· ή 

επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις 

της ελεύθερης αγοράς, μεταξύ άλλων 

μέσω της κατανομής των πόρων· η 

απουσία διαφανούς και χωρίς διακρίσεις 

εταιρικού δικαίου το οποίο εξασφαλίζει 

την κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, 

όπως είναι η εφαρμογή διεθνών 

λογιστικών προτύπων, η προστασία των 

μετόχων και η διάθεση επακριβών 

εταιρικών πληροφοριών στο κοινό· η 

απουσία ή ανεπαρκής εφαρμογή 

συνεπούς, αποτελεσματικού και 

διαφανούς συνόλου νόμων που 

εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 
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δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την 

εφαρμογή ενός  καλώς λειτουργούντος 

καθεστώτος αφερεγγυότητας· η απουσία 

πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος 

και ο οποίος, δυνάμει της νομοθεσίας και 

της πρακτικής, υπόκειται σε επαρκείς 

διατάξεις περί εγγυήσεων και σε 

κατάλληλη εποπτεία· η μη συμμόρφωση 

με τα διεθνή κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το 

οποίο έχει αντίκτυπο στο κόστος 

παραγωγής. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) 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 είναι το αποτέλεσμα 

του πλεονάσματος παραγωγικής 

ικανότητας υπό την έννοια ότι η τιμή ή το 

κόστος του προϊόντος δεν είναι το 

αποτέλεσμα των δυνάμεων της ελεύθερης 

αγοράς, αφού επηρεάζονται από επίπεδα 

υπερπαραγωγής που μειώνουν την 

επίπτωση των πάγιων δαπανών. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 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) Η Επιτροπή εκδίδει, το ταχύτερο 

δυνατό, δημόσια 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. Μεταξύ άλλων, η 

έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 

με τα διεθνή περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά πρότυπα που επηρεάζουν το 

κόστος παραγωγής. Η εν λόγω έκθεση και 

τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται, καθώς και τα σχετικά 

ευρήματα από προηγούμενες έρευνες και 

εκθέσεις ανά χώρα της Ένωσης,  
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. Η Επιτροπή 

ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο και βασίζονται σε διαθέσιμες 

αξιόπιστες, ασφαλείς και έγκαιρες 

πληροφορίες και δεδομένα. Η έκθεση και 

τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων 

βασίζεται ενημερώνονται από την 

Επιτροπή σε τακτική βάση τουλάχιστον 

ανά πενταετία ή όταν έχει αλλάξει η 

κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του 

στοιχείου β). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 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 και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ένωσης 

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, αιτήματος επανεξέτασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11 ή αιτήματος εκ 

νέου έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 12. Η 

εν λόγω έκθεση συνιστά επαρκές 

αποδεικτικό στοιχείο που δικαιολογεί τον 

υπολογισμό της κανονικής αξίας στο 

πλαίσιο καταγγελίας ή αιτήματος με βάση 

τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 6α. Επιπλέον, όταν σημαντικό 

μέρος του καταγγέλλοντος κλάδου 

παραγωγής της Ένωσης αποτελείται από 

ΜΜΕ, ο υπολογισμός της κανονικής 

αξίας στο πλαίσιο καταγγελίας ή 

αιτήματος μπορεί να βασίζεται σε 

πληροφορίες που σχετίζονται με το 

κόστος παραγωγής του υπό εξέταση 

προϊόντος στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 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 

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ΜΜΕ, 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 
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επιφύλαξη του άρθρου 19. 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. 

 

Τροπολογία   15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 Έως την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή 

θα έχει δημοσιεύσει την έκθεση που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 1 του 

παρόντος κανονισμού όσον αφορά το 

άρθρο 6α στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1036.  
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