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Proposta għal regolament
–

EMENDI TAL-PARLAMENT*
għall-proposta tal-Kummissjoni
--------------------------------------------------------REGOLAMENT (UE) Nru .../2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
ta' ...
li jimplimenta l-klawŜola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles bejn lUnjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Korea
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari
l-Artikolu 207(2) tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz ta' att leāiŜlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Filwaqt li jaāixxu skont il-proëedura leāiŜlattiva ordinarja,
Billi:
(1)

Fit-23 ta' April 2007, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati għal
ftehim ta' kummerë ħieles mar-Repubblika tal-Korea ("il-Korea") f'isem l-Unjoni u lIstati Membri tagħha.

*

Emendi politiëi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-tħassir
huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.
Korrezzjonijiet u adattamenti tekniëi tas-servizzi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tattipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ║.
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(2)

Dawn in-negozjati āew fi tmiemhom u l-Ftehim ta' Kummerë Ħieles bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Istati Membri tagħham minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, minnaħa l-oħra, (minn issa 'l quddiem "il-Ftehim") āie ffirmat fis-6 ta' Ottubru 20101,
irëieva l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew f'... ta' Frar 20112 u se jibda japplika
kif previst fl-Artikolu 15.10 tal-Ftehim.

(3)

Jeħtieā li jiāu stabbiliti l-proëeduri dwar l-applikazzjoni ta' ëerti dispoŜizzjonijiet talFtehim li jirrigwardaw is-salvagwardji.

(4)

It-termini "dannu serju", "theddida ta' dannu serju" u "perjodu tranŜitorju" kif
imsemmija fl-Artikolu 3.5 tal-Ftehim għandhom jiāu ddefiniti.

(5)

Jistgħu jitqiesu miŜuri ta' salvagwardja biss jekk il-prodott ikkonëernat jiāi importat flUnjoni fi kwantitajiet daqstant ikbar min-normal u taħt tali kundizzjonijiet li jikkawŜa,
jew jhedded li jikkawŜa, dannu serju lill-produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew li
jkunu f'kompetizzjoni diretta kif stabbilit fl-Artikolu 3.1 tal-Ftehim.

(6)

Il-miŜuri ta' salvagwardja għandhom jkunu minn fost dawk it-tipi msemmija flArtikolu 3.1 tal-Ftehim.

(6a)

Il-kompiti ta' segwitu u rieŜami tal-Ftehim u, jekk ikun meħtieā, l-impoŜizzjoni ta'
miŜuri ta' salvagwardja għandhom isiru bl-aktar mod trasparenti possibbli.

(6b)

Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport darba kull sena dwar limplimentazzjoni tal-Ftehim u l-applikazzjoni tal-miŜuri ta' salvagwardja.

(7)

Għandu jkun hemm dispoŜizzjonijiet fid-dettall dwar l-inizjazzjoni tal-proëeduri. IlKummissjoni għandha tirëievi tagħrif inkluŜa l-evidenza disponibbli mill-Istati
Membri dwar kull xejra fl-importazzjonijiet li tista' teħtieā l-applikazzjoni tal-miŜuri
ta' salvagwardja.

(7a)

L-affidibilità tal-istatistika dwar l-importazzjonijiet kollha mill-Korea għall-Unjoni,
għalhekk, hija kruëjali biex jiāi stabbilit jekk āewx issodisfati l-kundizzjonijiet
għall-applikazzjoni tal-miŜuri ta' salvagwardja.

(7b)

F'xi kaŜi, Ŝieda fl-importazzjonijiet konëentrata fi Stat Membru wieħed jew diversi
Stati Membri tista' waħedha tikkawŜa jew thedded li tikkawŜa dannu serju lillindustrija tal-Unjoni. Fil-kaŜ li jkun hemm Ŝieda fl-importazzjonijiet konëentrata fi
Stat Membru wieħed jew diversi Stati Membri, il-Kummissjoni tista' tintroduëi
miŜuri ta' sorveljanza preventivi. Il-Kummissjoni se tikkunsidra bis-sħiħ kif ilprodott soāāett għal investigazzjoni, u konsegwentement l-industrija tal-Unjoni li
tipproduëi prodott simili, tista' tiāi definita b'tali mod li jipprovdi għal remedju
effettiv, filwaqt li jiāu osservati bis-sħiħ il-kriterji skont dan ir-Regolament u lFtehim.

(8)

Jekk ikun hemm biŜŜejjed evidenza biex jiāi āāustifikat l-inizjazzjoni ta' proëedura, il-

1

Referenza għad-deëiŜjoni tal-Kunsill.
Referenza għad-deëiŜjoni tal-Parlament.

2
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Kummissjoni għandha tippubblika avviŜ kif previst fl-Artikolu 3.2.2 tal-Ftehim f'IlĀurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.
(9)

Għandu jkun hemm dispoŜizzjonijiet fid-dettall dwar l-inizjazzjoni ta’
investigazzjonijiet, l-aëëess għat-tagħrif miābur u l-ispezzjonijiet imwettqa millpartijiet interessati, seduti ta' smigħ għall-partijiet involuti u l-opportunitajiet għal
dawn il-partijiet biex iressqu l-fehmiet tagħhom kif stipulat fl-Artikolu 3.2.2 talFtehim.

(10)

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Korea bil-miktub dwar l-inizjazzjoni ta'
investigazzjoni u tikkonsulta mal-Korea kif stipulat fl-Artikolu 3.2.1 tal-Ftehim.

(11)

Huwa wkoll meħtieā, skont l-Artikoli 3.2 u 3.3 tal-Ftehim, li jiāu stabbiliti l-limiti ta'
Ŝmien għall-inizjazzjoni tal-investigazzjonijiet u biex jiāi ddeterminat jekk il-miŜuri
humiex xierqa jew le, bil-ħsieb li jiāi Ŝgurat li dawn il-kunsiderazzjonijiet isiru malajr,
sabiex tiŜdied ië-ëertezza legali għall-operaturi ekonomiëi kkonëernati.

(12)

Għandu jkun hemm investigazzjoni qabel l-applikazzjoni ta' xi miŜura ta'
salvagwardja, bir-riŜerva li l-Kummissjoni titħalla tapplika miŜuri provviŜorji
f'ëirkustanzi kritiëi kif imsemmi fl-Artikolu 3.3 tal-Ftehim.

(13)

MiŜuri ta' salvagwardja għandhom jiāu applikati biss sa fejn, u għal tant Ŝmien, kif
jista' jinħtieā biex ma jsirx dannu serju u jiāi ffaëilitat l-aāāustament. It-tul ta' Ŝmien
massimu tal-miŜuri ta' salvagwardja għandu jkun iddeterminat u għandhom jiāu
stipulati dispoŜizzjonijiet speëifiëi dwar l-estensjoni u r-rieŜami ta' dawn il-miŜuri, kif
imsemmi fl-Artikolu 3.2.5 tal-Ftehim.

(13a) Il-monitoraāā mill-qrib se jiffaëilita kwalunkwe deëiŜjoni f'waqtha dwar linizjazzjoni possibbli ta' investigazzjoni jew l-impoŜizzjoni ta' miŜuri. IlKummissjoni, għalhekk, għandha timmonitora b'mod regolari l-importazzjonijiet u
l-esportazzjonijiet f'setturi sensittivi mid-data meta jibda japplika l-Ftehim.
(13b) Huwa neëessarju li jiāu stabbiliti ëerti proëeduri marbutin mal-applikazzjoni talArtikolu 14 (Ir-RifuŜjoni ta' Dazji, jew l-EŜenzjoni minnhom) tal-Protokoll dwar iddefinizzjoni ta’ "Prodotti Oriāinarji" u Metodi ta' Kooperazzjoni Amministrattiva
("il-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriāini”) tal-Ftehim ħalli tkun Ŝgurata loperazzjoni effettiva tal-mekkaniŜmi li hemm previsti fih u ħalli jkun hemm
provvediment għal skambju komprensiv ta' informazzjoni mal-partijiet interessati
relevanti.
(13c) Peress li ma jkunx possibbli li tiāi limitata r-rifuŜjoni ta' dazji qabel ħames snin
wara li jidħol fis-seħħ il-Ftehim, jista' jkun meħtieā, fuq il-baŜi ta' dan irRegolament, li jiāu imposti miŜuri ta' salvagwardja bħala reazzjoni għal dannu
serju jew theddida ta' dannu serju lill-produtturi tal-Unjoni li jkun ikkawŜat millfatt li l-importazzjonijiet jibbenefikaw mir-rifuŜjoni tad-dazji jew mill-eŜenzjoni middazji. Fi proëedura ta' dan it-tip, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-fatturi
relevanti kollha li jinfluwenzaw is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, inkluŜi lkundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 14.2.1 tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriāini.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha timmonitora l-istatistika Koreana għal
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setturi sensittivi li jkunu potenzjalment milquta mir-rifuŜjoni tad-dazji mid-data
meta jibda japplika l-Ftehim.
(13d) Għalhekk, mid-data meta jibda japplika l-Ftehim, il-Kummissjoni għandha wkoll
timmonitora partikolarment mill-qrib, speëjalment fis-setturi sensittivi, l-istatistika li
turi l-evoluzzjoni tal-importazzjonijiet lejn u l-esportazzjonijiet mir-Repubblika talKorea.
(13f)

Il-miŜuri definittivi ta' salvagwardja adottati skont dan ir-Regolament jistgħu
jissemmew mill-Istati Membri fl-applikazzjoni għal kontribuzzjonijiet finanzjarji
skont ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal20 ta' Diëembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aāāustament għallGlobalizzazzjoni1.

(14)

L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim teŜiāi
kundizzjonijiet uniformi għall-adozzjoni ta' miŜuri ta' salvagwardja provviŜorji u
definittivi, għall-impoŜizzjoni ta' miŜuri ta' sorveljanza preventivi, u għat-tmiem ta'
investigazzjoni mingħajr miŜuri. Dawn il-miŜuri għandhom jiāu adottati millKummissjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali dwar ilmekkaniŜmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eŜerëizzji tal-Kummissjoni għallimplimentazzjoni tal-poteri2.

(14a) Hu xieraq li l-proëedura konsultattiva tintuŜa għall-adozzjoni tal-miŜuri ta'
sorveljanza u provviŜorji minħabba l-effetti ta' dawn il-miŜuri u l-loāika sekwenzjali
tagħhom f'rabta mal-adozzjoni tal-miŜuri ta' salvagwardja definittivi. Meta dewmien
fl-impoŜizzjoni tal-miŜuri jkun jikkawŜa dannu li jkun diffiëli li jissewwa hu
neëessarju li l-Kummissjoni titħalla tadotta immedjatament il-miŜuri provviŜorji
applikabbli.
(14a) Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-prodotti li joriāinaw fl-Unjoni u filKorea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:
(-a)
1
2

"prodotti" tfisser oāāetti li joriāinaw fl-Unjoni jew fil-Korea. Prodott soāāett

ĀU L 406, 30.12.2006, p. 1.

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))
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għal investigazzjoni jista' jkopri linja tariffarja waħda jew diversi linji
tariffarji jew sottotaqsima tagħhom skont ië-ëirkostanzi speëifiëi tas-suq, jew
kwalunkwe segmentazzjoni tal-prodott li tkun applikata b'mod komuni flindustrija tal-Unjoni;
(-aa) "partijiet interessati” tfisser il-partijiet milquta mill-importazzjonijiet talprodott ikkonëernat;
(a)

"industrija tal-Unjoni" tfisser il-produtturi tal-Unjoni kollha kemm hi ta'
prodotti simili jew ta' prodotti f'kompetizzjoni diretta, li jkunu joperaw fitterritorju tal-Unjoni, jew dawk il-produtturi tal-Unjoni li l-produttività
kollettiva tagħhom ta' prodotti simili jew ta' prodotti f'kompetizzjoni diretta
tikkostitwixxi proporzjon ewlieni tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' dawn ilprodotti. Fil-kaŜi fejn prodott simili jew f'kompetizzjoni diretta jkun biss
wieħed minn fost għadd ta' prodotti magħmulin minn produtturi li
jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni, l-industrija għandha tkun definita
bhala l-operazzjonijiet speëifiëi li huma involuti fil-produzzjoni tal-prodott
simili jew f'kompetizzjoni diretta;

(b)

"dannu serju" tfisser ħsara āenerali sinifikanti fil-poŜizzjoni tal-produtturi talUnjoni;

(c)

"theddida ta’ dannu serju" tfisser dannu serju li jkun imminenti b'mod ëar;
determinazzjoni tal-eŜistenza ta' theddida ta' dannu serju għandha tissejjes fuq
fatti verifikabbli u mhux sempliëement fuq allegazzjoni, konāentura jew
possibbiltà remota. It-tbassir, l-istimi u l-analiŜijiet magħmulin fuq il-baŜi
tal-fatturi stabbiliti fl-Artikolu 4(5), għandhom, inter alia, jiāu kkunsidrati
sabiex tiāi determinata l-eŜistenza ta’ theddida ta' dannu serju;

(d)

"perjodu ta' tranŜizzjoni" tfisser, għal prodott, il-perjodu mid-data meta jibda
japplika l-Ftehim, kif previst fl-Artikolu 15.10 tiegħu sa għaxar snin wara ddata ta' tlestija tat-tneħijja jew tnaqqis tat-tariffi, skont kif ikun il-kaŜ għal kull
prodott;

Artikolu 2
Prinëipji
1.

MiŜura ta' salvagwardja tista' tiāi imposta f'konformità ma' dan ir-Regolament fejn
prodott li joriāina fil-Korea, bħala riŜultat tat-tnaqqis jew it-tneħħija tad-dazji fuq dan
il-prodott, jiāi importat fl-Unjoni fi kwantitajiet tant ikbar min-normal, f'termini
assoluti jew relattivi mal-produzzjoni tal-Unjoni, u taħt kundizzjonijiet tali li jikkawŜa
jew jhedded li jikkawŜa dannu serju lill-industrija tal-Unjoni li tipproduëi prodott
simili jew f'kompetizzjoni diretta.

2.

Il-miŜuri ta' salvagwardja jistgħu jieħdu waħda mill-forom li āejjin:
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(a)

is-sospensjoni ta' tnaqqis ulterjuri tar-rata ta' dazju fuq il-prodott ikkonëernat
previst skont il-Ftehim; jew

(b)

Ŝieda tar-rata ta' dazju fuq il-prodott sa livell li ma jaqbiŜx l-inqas minn dawn:
–

ir-rata ta' dazju ta' nazzjon l-aktar iffavorit applikata fuq il-prodott, li
tkun fis-seħħ fiŜ-Ŝmien meta tittieħed il-miŜura; jew

–

ir-rata ta' baŜi ta' dazju speëifikata fl-Iskedi fl-Anness 2-A għall-Ftehim
skont l-Artikolu 2.5.2 tal-Ftehim.
Artikolu 2a
Monitoraāā

1.

Il-Kummissjoni għandha timmonitora l-evoluzzjoni tal-istatistika dwar limportazzjoni u l-esportazzjoni tal-prodotti Koreani f'setturi sensittivi li jkunu
potenzjalment milquta mir-rifuŜjoni tad-dazji mid-data meta jibda japplika l-Ftehim
u għandha tikkoopera u tiskambja data fuq baŜi regolari mal-Istati Membri u lindustrija fl-Unjoni.

2.

Fuq talba āāustifikata kif dovut mill-industriji kkonëernati, il-Kummissjoni tista'
tikkunsidra li twessa' l-ambitu tal-monitoraāā għal setturi oħra.

3.

Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta rapport ta' monitoraāā annwali lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika aāāornata dwar l-importazzjonijiet millKorea dwar prodotti fis-setturi sensittivi u dawk is-setturi li l-monitoraāā ikun
twessa' għalihom.

4.

Għal perjodu ta' ħames snin mid-data meta jibda japplika l-Ftehim u fuq talba
motivata kif dovut mill-industrija tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti
attenzjoni partikolari lil kwalunkwe Ŝieda fl-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti
sensittivi mitmuma li joriāinaw fil-Korea meta tali Ŝieda tkun attribwibbli għal uŜu
akbar ta' partijiet jew komponenti importati lejn il-Korea minn pajjiŜi terzi li ma
jkunux ikkonkludew ftehim ta' kummerë ħieles mal-Unjoni u li huma koperti middispoŜizzjonijiet dwar ir-rifuŜjoni tad-dazji jew l-eŜenzjoni mid-dazji.

5.

Għall-finijiet tal-paragrafu 4, għallinqas dawn il-prodotti li āejjin għandhom
jitqiesu bħala inkluŜi fil-kategorija ta' prodotti sensittivi: tessuti u ħwejjeā (SA 2007,
intestaturi 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), tagħmir
elettroniku għall-konsumatur (SA 2007, intestaturi 8521, 8528), karozzi talpassiāāieri (SA 2007, intestaturi 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332,
870333) u anke dawk inkluŜi fil-lista addizzjonali mfassla f'konformita malArtikolu 8a.
Artikolu 3
L-inizjazzjoni tal-proëeduri

1.

Investigazzjoni għandha tiāi inizjata fuq talba ta' Stat Membru, minn kwalunkwe
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persuna āuridika jew kwalunkwe assoëjazzjoni li jkollha personalità āuridika, li
tkun qed taāixxi f'isem l-industrija tal-Unjoni, jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
stess jekk il-Kummissjoni jidhrilha li hemm biŜŜejjed evidenza prima facie kif
stabbilit abbaŜi tal-fatturi stipulati fl-Artikolu 4(5) li tiāāustifika tali inizjazzjoni.
1a.

It-talba għall-inizjazzjoni ta' investigazzjoni għandha tinkludi evidenza li lkundizzjonijiet biex tiāi imposta l-miŜura ta' salvagwardja stipulati fl-Artikolu 2(1)
ikunu āew issodisfati. It-talba għandha āeneralment tinkludi l-informazzjoni li
āejja: ir-rata u l-ammont taŜ-Ŝieda fl-importazzjonijiet tal-prodott ikkonëernat
f'termini assoluti u relattivi, is-sehem tas-suq domestiku meħud minn
importazzjonijiet miŜjuda, il-bidliet fil-livell ta' bejgħ, produzzjoni, produttività, uŜu
tal-kapaëità, qligħ u telf, kif ukoll impiegi.
Investigazzjoni tista' wkoll tiāi inizjata fil-kaŜ li jkun hemm Ŝieda qawwija talimportazzjonijiet ikkonëentrati fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri,
sakemm ikun hemm biŜŜejjed evidenza prima facie li l-kundizzjonijiet għallinizjazzjoni jkunu āew sodisfatti, kif stabbilit abbaŜi tal-fatturi stipulati flArtikolu 4(5).

2.

Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni f'kaŜ li t-tendenzi fl-importazzjonijiet
mill-Korea jidhru li jirrikjedu miŜuri ta' salvagwardja. Dan it-tagħrif għandu jinkludi levidenza disponibbli kif stabbilit abbaŜi tal-fatturi stipulati fl-Artikolu 4(5). IlKummissjoni għandha tgħaddi dan it-tagħrif lill-Istati Membri kollha ▌.

3.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istati Membri minnufih jekk tirëievi talba
skont l-Artikolu 4(1) jew jekk il-Kummissjoni tikkunsidra l-inizjazzjoni ta'
investigazzjoni fuq inizjattiva tagħha stess. Il-konsultazzjoni mal-Istati Membri
għandha sseħħ fi Ŝmien tmint ijiem tax-xogħol minn meta l-Kummissjoni tibgħat ittalba, kif stipulat fil-paragrafu 2 fi ħdan il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 11. Meta,
wara l-konsultazzjoni, jidher li hemm biŜŜejjed evidenza kif stabbilit abbaŜi tal-fatturi
stipulati fl-Artikolu 4(5) li tiāāustifika inizjazzjoni ta' proëedura, il-Kummissjoni
għandha tippubblika avviŜ f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. L-inizjazzjoni ta'
proëedura għandha sseħħ fi Ŝmien xahar minn meta tirëievi t-talba skont l-Artikolu
4(1).

4.

L-avviŜ imsemmi fil-paragrafu 3 għandu:

4a.

(a)

jagħti sommarju tat-tagħrif li jasal, u jeŜiāi li t-tagħrif rilevanti kollu jiāi
kkomunikat lill-Kummissjoni;

(b)

jiddikjara l-perjodu ta' Ŝmien li fih il-partijiet interessati jgħarrful-fehmiet
tagħhom bil-miktub u jippreŜentaw it-tagħrif, jekk iridu li dawn il-fehmiet u ttagħrif jitqiesu matul l-investigazzjoni; (c) jiddikjara l-perjodu ta' Ŝmien li fih
il-partijiet interessati jistgħu japplikaw biex jinstemgħu oralment millKummissjoni f'konformità mal-Artikolu 4(7).

L-evidenza li tināabar għall-iskop tal-inizjazzjoni tal-proëeduri f'konformità malArtikolu 14.2 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini tista' tintuŜa wkoll
f'investigazzjonijiet li jkollhom l-iskop li jimponu miŜuri ta' salvagwardja meta l-
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kundizzjonijiet stipulati f'dan l-artikolu jkunu āew sodisfatti, b'mod partikolari
matul l-ewwel perijodu ta' ħames snin wara d-data meta jibda japplika l-Ftehim.
Artikolu 4
L-investigazzjoni
1.

Wara l-inizjazzjoni tal-proëedura, il-Kummissjoni għandha tibda investigazzjoni. Ilperjodu kif stipulat fil-paragrafu 3 għandu jibda fil-jum li d-deëiŜjoni dwar linizjazzjoni tal-investigazzjoni tkun āiet ippubblikata f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni
Ewropea.

2.

Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri jipprovdu tagħrif u l-Istati Membri
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieāa biex jissodisfaw din it-talba. Jekk dan ittagħrif ikun ta' interess āenerali u ma jkunx kunfidenzjali skont it-tifsira talArtikolu 9, għandu jiŜdied mal-fajls mhux kunfidenzjali kif previst fil-paragrafu 6b.

3.

L-investigazzjoni għandha tiāi konkluŜa, fejn ikun possibbli, fi Ŝmien sitt xhur millinizjazzjoni tagħha. Dan il-limitu ta' Ŝmien jista' jiāi estiŜ b'perijodu addizzjonali ta'
tliet xhur f'ëirkostanzi eëëezzjonali bħall-involviment ta' numru aktar għoli missoltu ta' partijiet jew sitwazzjonijiet kumplessi tas-suq. Il-Kummissjoni għandha
tinnotifika lill-partijiet interessati kollha bi kwalunkwe estensjoni ta' dan it-tip u
tispjega r-raāunijiet li wasslu għal din l-estensjoni.

4.

Il-Kummissjoni għandha titlob it-tagħrif kollu li jidhrilha meħtieā biex tieħu deëiŜjoni
dwar il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1), u fejn jidhrilha li jkun xieraq, tfittex
li tivverifika dan it-tagħrif.

5.

Fl-investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-fatturi rilevanti kollha ta'
natura oāāettiva u kwantifikabbli li għandhom influwenza fuq il-qagħda tal-industrija
tal-Unjoni, b'mod partikolari, ir-rata u l-ammont taŜ-Ŝieda fl-importazzjonijiet talprodott ikkonëernat f'termini assoluti u relattivi, is-sehem tas-suq domestiku meħud
mill-importazzjonijiet Ŝejda, it-tibdil fil-livell ta' bejgħ, produzzjoni, produttività, uŜu
tal-kapaëità, qligħ u telf, u impjiegi. Din il-lista mhix eŜawrjenti u l-Kummissjoni
tista' tqis fatturi oħra relevanti meta tkun qed tistabbilixxi l-eŜistenza ta' dannu
serju jew theddida ta' dannu serju, bħalma huma l-istokkijiet, il-prezzijiet, ir-ritorn
fuq il-kapital uŜat, il-likwidità, u fatturi oħra li jkunu qed jikkawŜaw jew għandu
mnejn ikkawŜaw dannu serju, jew jheddu li jikkawŜaw dannu serju lill-industrija
tal-Unjoni.

6.

Il-partijiet interessati li jkunu ppreŜentaw ruħhom skont l-Artikolu 3(4)(b) u rrappreŜentanti tal-Korea jistgħu, fuq talba bil-miktub, jispezzjonaw it-tagħrif kollu
magħmul disponibbli lill-Kummissjoni b'konnessjoni mal-investigazzjoni għajr iddokumenti interni mħejjija mill-awtoritajiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, sakemm
dan it-tagħrif ikun rilevanti għall-preŜentazzjoni tal-kaŜ tagħhom u mhux
kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9 u li jintuŜa mill-Kummissjoni flinvestigazzjoni. Il-partijiet interessati li jkunu ppreŜentaw ruħhom jistgħu
jikkomunikaw il-fehmiet tagħhom dwar it-tagħrif lill-Kummissjoni. Dawn il-fehmiet
għandhom jiāu kkunsidrati meta jkunu mirfuda b’evidenza suffiëjenti.
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6a.

Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li d-data u l-istatistika kollha li jintuŜaw għallinvestigazzjoni jkunu disponibbli, jinftehmu, trasparenti u verifikabbli.

6b.

Il-Kummissjoni, hekk kif jitwaqqaf il-qafas tekniku neëessarju, għandha tiŜgura laëëess bl-internet b'password ta' protezzjoni għall-fajl mhux kunfidenzjali
('pjattaforma onlajn), li hija għandha tiāāestixxi u li permezz tiegħu għandha
titqassam it-tagħrif relevanti mhux kunfidenzjali kollu skont it-tifsira ta' dan lartikolu. Il-partijiet interessati għall-investigazzjoni, kif ukoll l-Istati Membri u lParlament Ewropew, għandhom jingħataw aëëess għal din il-pjattaforma onlajn.

7.

Il-Kummissjoni għandha tisma’ lill-partijiet interessati. Dawn il-partijiet għandhom
jinstemgħu meta jkunu għamlu applikazzjoni bil-miktub fil-perjodu taŜ-Ŝmien stipulat
fl-avviŜ ippubblikat f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea, fejn juru illi fil-verità
x’aktarx ikunu sejrin jintlaqtu mir-riŜultat tal-investigazzjoni u illi jeŜistu raāunijiet
speëjali biex jinstemgħu oralment.
Il-Kummissjoni għandha tisma' lil tali partijiet f'okkaŜjonijiet oħra jekk ikun hemm
raāunijiet speëjali biex dawn jerāgħu jinstemgħu.

8.

Meta t-tagħrif ma jitressaqx fil-limitu ta' Ŝmien stabbilit mill-Kummissjoni, jew linvestigazzjoni tiāi mxekkla b'mod sinifikanti, jistgħu jinsiltu riŜultati abbaŜi tal-fatti
disponibbli. Fejn il-Kummissjoni ssib li parti interessata jew parti terza tkun
ipprovdiet tagħrif falz jew qarrieqi, ma għandhiex tagħti kas ta’ dan it-tagħrif u tista'
tagħmel uŜu mill-fatti disponibbli.

9.

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Korea bil-miktub dwar l-inizjazzjoni ta'
investigazzjoni u tikkonsulta mal-Korea minn kemm jista' jkun qabel ma tapplika
miŜura bilaterali ta' salvagwardja, bil-ħsieb li tanalizza mill-ādid it-tagħrif li jirriŜulta
mill-investigazzjoni u twettaq skambju ta' fehmiet dwar il-miŜura.
Artikolu 4a
MiŜuri ta' sorveljanza preventivi

1.

Fejn it-tendenza fl-importazzjonijiet ta' prodott li joriāina fil-Korea hija tali li dawn
jistgħu jwasslu għal waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 u 2a, limportazzjonijiet ta' dak il-prodott jistgħu jkunu soāāetti għal miŜuri ta' sorveljanza
preventiva.

2.

Fil-kaŜ li jkun hemm Ŝieda qawwija fl-importazzjonijiet ta' prodotti li jaqgħu fissetturi sensittivi kkonëentrati fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri, ilKummissjoni tista' tintroduëi miŜuri ta' sorveljanza preventiva.

3.

Il-miŜuri ta' sorveljanza preventiva għandhom jiāu adottati mill-Kummissjoni
f'konformità mal-proëedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 11(2).

4.

Il-miŜuri ta’ sorveljanza preventiva għandu jkollhom perjodu limitat ta’ validità.
Sakemm ma jiāix stipulat mod ieħor, dawn ma jibqgħux validi fi tmiem it-tieni
perjodu ta' sitt xhur wara l-ewwel sitt xhur wara li l-miŜuri jkunu āew introdotti.
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Artikolu 5
ImpoŜizzjoni ta' miŜuri ta' salvagwardja provviŜorji
1.

MiŜuri ta' salvagwardja provviŜorji għandhom jiāu applikati f'ëirkustanzi kritiëi fejn
dewmien jikkawŜa dannu li tkun diffiëli li jissewwa, skont determinazzjoni
preliminari abbaŜi tal-fatturi stipulati fl-Artikolu 4(5) li hemm biŜŜejjed evidenza li limportazzjonijiet ta' prodott li joriāina mill-Korea jkunu Ŝdiedu bħala riŜultat tattnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazju skont il-Ftehim, u li dawn l-importazzjonijiet
jikkawŜaw dannu serju, jew theddida ta' dan, lill-industrija tal-Unjoni.
Il-miŜuri provviŜorji għandhom jiāu adottati mill-Kummissjoni f'konformità malproëedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 11(2). F'kaŜi ta' raāunijiet imperattivi
ta' urāenza, inkluŜ il-kaŜ imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tadotta
miŜuri ta' salvagwardja provviŜorji applikabbli minnufih f'konformità malproëedura msemmija fl-Artikolu 11(4).

2.

Fejn Stat Membru jitlob intervent immedjat mill-Kummissjoni u fejn il-kundizzjonijiet
stipulati fil-paragrafu 1 jiāu sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tieħu deëiŜjoni fi
Ŝmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta tirëievi t-talba.

3.

Il-miŜuri provviŜorji m'għandhomx japplikaw għal aktar minn 200 jum.

4.

Jekk il-miŜuri ta' salvagwardja provviŜorji jiāu revokati minħabba li l-investigazzjoni
turi li ma ntlaħqux il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2, kull dazju miābur bħala
riŜultat ta' dawn il-miŜuri provviŜorji għandu jintradd lura awtomatikament.

4a.

Il-miŜuri msemmija f’dan Artikolu għandhom japplikaw għal kull prodott li
jinħareā fië-ëirkolazzjoni libera wara d-dħul fis-seħħ tagħhom. Madakollu, tali
miŜuri m'għandhomx jipprevjenu r-rilaxx għaë-ëirkolazzjoni libera tal-prodotti li
diāà jinsabu fi triqthom lejn l-Unjoni sakemm id-destinazzjoni tagħhom ma tkunx
tista’ tinbidel.
Artikolu 6
Terminazzjoni tal-investigazzjoni u l-proëedura mingħajr miŜuri

1.

Meta l-fatti kif finalment stabbiliti juru li l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2(1)
mhumiex sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tadotta deëiŜjoni biex jintemmu linvestigazzjoni u l-proëedura bi qbil mal-proëedura ta' eŜami msemmija flArtikolu 11(3).

2.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika, waqt li tqis kif dovut il-protezzjoni tat-tagħrif
kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9, rapport fejn tippreŜenta s-sejbiet tagħha
u l-konkluŜjonijiet raāunati li tkun waslet għalihom dwar kull kunsiderazzjoni
relevanti ta' fatt u ta' liāi.
Artikolu 7
ImpoŜizzjoni ta' miŜuri definittivi
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1.

Meta l-fatti kif finalment stabbiliti juru li ë-ëirkustanzi stipulati fl-Artikolu 2(1) huma
sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tadotta deëiŜjoni biex jiāu imposti miŜuri ta'
salvagwardja definittivi f'konformità mal-proëedura ta' eŜami msemmija flArtikolu 11(3).

2.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika, waqt li tqis kif dovut il-protezzjoni tat-tagħrif
kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9, rapport li jkun fih sommarju tal-fatti
materjali u l-kunsiderazzjonijiet relevanti għad-determinazzjoni.
Artikolu 8
Tul ta' Ŝmien u rieŜami tal-miŜuri ta' salvagwardja

1.

MiŜura ta' salvagwardja għandha tibqa' fis-seħħ biss għall-perjodu taŜ-Ŝmien meħtieā
biex ma jitħallix li jsir jew jitranāa dannu serju u jkun jista' jsir l-aāāustament. Dan ilperjodu m'għandux jaqbeŜ is-sentejn, għajr jekk jiāāedded skont il-paragrafu 2.

1a.

MiŜura ta' salvagwardja għandha tibqa' fis-seħħ - sakemm joħroā ir-riŜultat tarrieŜami - tul kwalunkwe perjodu ta' estensjoni.

2.

Il-perjodu inizjali ta' tul ta' Ŝmien ta' miŜura ta' salvagwardja jista' jiāāedded b'mod
eëëezzjonali sa mhux iktar minn sentejn kemm-il darba jiāi ddeterminat li l-miŜura ta'
salvagwardja tibqa' meħtieāa biex twaqqaf jew tirranāa dannu serju u jkun jista' jsir laāāustament u li hemm biŜŜejjed evidenza li l-industrija tal-Unjoni tkun qed taāāusta.

3.

L-estensjonijiet għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëeduri ta' dan irRegolament li jgħoddu għall-investigazzjonijiet u billi jintuŜaw l-istess proëeduri
bħall-miŜuri inizjali.
It-tul ta' Ŝmien totali ta' miŜura ta' salvagwardja ma jistax jaqbeŜ l-erba' snin, inkluŜa
xi miŜura provviŜorja.

4.

MiŜura ta' salvagwardja ma għandhiex tiāi applikata lil hinn mill-iskadenza talperjodu ta' tranŜizzjoni, għajr bil-kunsens tal-Korea.
Artikolu 8a
Proëedura għall-applikazzjoni tal-Artikolu 14 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini

1.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 14 tar-Protokoll dwar ir-Regoli ta'
Oriāini, il-Kummissjoni għandha timmonitora mill-qrib l-evoluzzjoni tal-istatistika
relevanti dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni kemm bħala valur u, skont kif
xieraq, bħala kwantitajiet u għandha tikkondividi b'mod regolari din id-data malParlament Ewropew, il-Kunsill u l-industriji tal-Unjoni u tirraportalhom dwar issejbiet tagħha . Il-monitoraāā għandu jibda mid-data meta jibda japplika l-Ftehim u
d-data għandha tiāi kondiviŜa fuq baŜi ta’ kull xahrejn.
Apparti l-linji tariffarji inkluŜi fl-Artikolu 14.1 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta'
Oriāini, il-Kummissjoni għandha tfassal, b'koperazzjoni mal-industrija tal-Unjoni,
lista ta' linji tariffarji fundamentali li ma jkunux speëifiëi għas-settur
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awtomobilistiku, imma li jkunu importanti għas-settur tal-manifattura tal-karozzi u
setturi oħrajn relatati. Għandu jsir monitoraāā speëifiku kif stipulat fl-Artikolu 14.1
tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini.
2.

Meta jkun hemm talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, ilKummissjoni għandha teŜamina minnufih jekk humiex sodisfatti il-kundizzjonijiet
biex jiāi invokat l-Artikolu 14 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini u tagħmel
rapport dwar is-sejbiet tagħha fi Ŝmien 10 ijiem ta' xogħol mit-talba. Wara li jsiru lkonsultazzjoni fil-qafas tal-kumitat speëjali msemmi fit-tielet subparagrafu talArtikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ilKummissjoni għandha titlob li jsiru konsultazzjonijiet mal-Korea kulmeta lkundizzjonijiet tal-Artikolu 14 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini jiāu sodisfatti.
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li l-kundizzjonijiet ikunu sodisfatti, inter alia,
meta jintlaħqu l-limiti massimi msemmijin fil-paragrafu 3.

3.

Differenza ta’ 10 punti perëentwali għandha titqies "sinifikattiva” għall-finijiet talapplikazzjoni tal-paragrafu 2.1(a) tal-Artikolu 14 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta'
Oriāini meta tkun ivvalutata r-rata miŜjuda ta' importazzjoni ta' partijiet jew
komponenti lejn il-Korea meta mqabbla mar-rata miŜjuda ta’ esportazzjoni millKorea lejn l-Unjoni ta’ prodotti lesti. śieda ta' 10% għandha titqies bħala
“sinifikattiva” għall-finijiet tal-applikazzjonijiet tal-paragrafu 2.1(b) tal-Artikolu 14
tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini meta ssir valutazzjoni taŜ-Ŝieda flesportazzjoni mill-Korea lejn l-Unjoni tal-prodotti lesti f’termini assoluti, jew
relattviament għall-produzzjoni tal-Unjoni. śidiet taħt dawn il-livelli massimi
jistgħu wkoll jitqiesu “sinifikattivi” fuq baŜi individwali.
Artikolu 9
Kunfidenzjalità

1.

It-tagħrif li jasal skont dan ir-Regolament għandu jintuŜa biss għall-għan li għalih ikun
intalab.

2.

L-ebda tagħrif ta' natura kunfidenzjali jew tagħrif li jintbagħat fuq baŜi kunfidenzjali
skont dan ir-Regolament ma għandu jiāi Ŝvelat mingħajr il-permess speëifiku ta' min
jipprovdi dan it-tagħrif.

3.

Kull talba għall-kunfidenzjalità għandha tagħti r-raāunijiet għaliex it-tagħrif huwa
kunfidenzjali. IŜda, jekk ikun jidher li talba għall-kunfidenzjalità ma tkunx āustifikata
u jekk min jipprovdi t-tagħrif ma jixtieqx li jagħmlu pubbliku jew li jawtorizza liŜvelar tiegħu f’termini āenerali jew f'għamla ta’ taqsira, dan it-tagħrif jista’ ma
jitqiesx.

4.

It-tagħrif għandu f’kull kaŜ jitqies bħala kunfidenzjali jekk l-iŜvelar tiegħu x’aktarx
ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdih jew fuq is-sors ta’ dan it-tagħrif.

5.

Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx jipprekludu r-referenza mill-awtoritajiet tal-Unjoni
għal tagħrif āenerali u b’mod partikolari għar-raāunijiet li fuqhom jissejsu ddeëiŜjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament. Dawk l-awtoritajiet għandhom,
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madankollu, iqisu l-interess leāittimu tal-persuni fiŜiëi u āuridiëi interessati li ma jiāux
Ŝvelati s-sigrieti kummerëjali tagħhom.
Artikolu 9a
Rapport
1.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel pubbliku rapport annwali dwar l-applikazzjoni u
l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Dan ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar
l-attivitajiet tal-korpi varji responsabbli għall-monitoraāā u l-implimentazzjoni talFtehim u l-issodisfar tal-obbligi li jirriŜultaw minnu, inkluŜi obbligi rigward xkiel
għall-kummerë.

2.

Taqsimiet speëjali tar-rapport għandhom jirrigwardaw it-twettiq tal-obbligi skont ilKapitolu 13 tal-Ftehim u l-attivitajiet tal-Grupp Konsultattiv Domestiku u l-Forum
tas-Soëjetà êivili.

3.

Ir-rapport għandu wkoll jippreŜenta sommarju tal-istatistika u l-evoluzzjoni talkummerë mal-Korea. Fih għandhom jissemmew b'mod speëjali r-riŜultati talmonitoraāā tar-rifuŜjoni tad-dazji.

4.

Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan irRegolament.

5.

Il-Parlament Ewropew jista', fi Ŝmien xahar minn meta l-Kummissjoni tagħmel irrapport pubbli, jistieden lill-Kummissjoni għal laqgħa ad hoc tal-kumitat
responsabbli tiegħu u jispjega kwalunkwe kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni
tal-Ftehim.
Artikolu 11
Il-kumitat u l-proëess ta' teħid ta' deëiŜjonijiet

1.

Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat stabbilit permezz talArtikolu 4(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2009 tas-26 ta' Frar 2009
dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet▌. Dak il-Kumitat għandu jkun Kumitat
skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru [.../2011].

2.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu għandu japplika l-Artikolu 4 tarRegolament (UE) Nru [.../2011].

3.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu għandu japplika l-Artikolu 5 tarRegolament (UE) Nru [.../2011].

4.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu għandu japplika l-Artikoli 4 u 8 tarRegolament (UE) Nru [.../2011].

5.

Il-paragrafi 2, 3 u 4 ma jippreāudikaw bl-ebda mod l-eŜerëitar mill-Parlament
Ewropew u l-Kunsill tas-setgħa stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru
[.../2011].
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▌
Artikolu 12
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Āurnal
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu japplika mid-data meta jibda japplika l-Ftehim kif previst flArtikolu 15.10 tiegħu. Għandu jiāi ppubblikat avviŜ f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea
li jispeëifika d-data meta jibda japplika l-Ftehim.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew
Il-President
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Anness
Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tilqa' l-ftehim fl-ewwel qari bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar irRegolament dwar is-Salvagwardja.
Kif previst fir-Regolament, il-Kummissjoni se tippreŜenta rapport annwali lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles bejn l-UE u lKorea u se tkun lesta li tiddiskuti mal-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew
kwalunkwe kwistjoni li tirriŜulta mill-implimentazzjoni tal-Ftehim.
F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tiābed l-attenzjoni lejn dan li āej:
a)

Il-Kummissjoni se timmonitora mill-qrib l-implimentazzjoni mill-Korea tal-impenji
tagħha dwar kwistjonijiet regolatorji, inkluŜi b'mod partikolari l-impenji relatati marregolamenti tekniëi fis-settur tal-karozzi. Il-monitoraāā għandu jinkludi l-aspetti
kollha tal-ostakli mhux tariffarji u r-riŜultati tiegħu għandhom jiāu dokumentati u
rrapurtati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

b)

Il-Kummissjoni se tagħti wkoll importanza partikolari lill-implimentazzjoni effettiva
tal-impenji dwar ix-xogħol u l-ambjent tal-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles
(Kummerë u śvilupp Sostenibbli). F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni se tfittex il-parir
tal-Grupp Konsultattiv Domestiku, li se jinkludi rappreŜentanti mill-organizzazjonijiet
tan-negozju, l-unjons u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. L-implimentazzjoni
tal-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles għandu jiāi dokumentat kif xieraq u
għandu jintbagħat rapport dwaru kif xieraq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni taqbel ukoll dwar l-importanza li tiāi provduta protezzjoni effettiva fil-kaŜ ta'
Ŝiediet f'salt fl-importazzjoni f'setturi sensittivi, inkluŜi dak tal-karozzi Ŝgħar. Il-monitoraāā
tas-setturi sensittivi għandu jinkludi l-karozzi, it-tessuti u t-tagħmir elettroniku għallkonsumatur. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tinnota li s-settur tal-karozzi Ŝgħar jista' jitqies
bħala suq relevanti għall-iskop ta' investigazzjoni ta' salvagwardja.
Il-Kummissjoni tinnota li l-għaŜla ta' Ŝoni ta' proëessar għal barra fil-PeniŜola Koreana,
f'konformità mad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 12 tal-Protokoll dwar ir-Regoli ta' Oriāini, se
tirrikjedi ftehim internazzjonali bejn il-Partijiet li għalih il-Parlament Ewropew ikun irid
jagħti l-kunsens tiegħu. Il-Kummissjoni se ŜŜomm lill-Parlament infurmat bis-sħiħ dwar iddeliberazzjonijiet mill-Kumitat dwar iŜ-śoni ta' Proëessar għal barra fil-PeniŜola Koreana.
Finalment, il-Kummissjoni tinnota wkoll li jekk minħabba ëirkostanzi eëëezzjonali tiddeëiedi
li testendi t-tul tal-investigazzjoni skont l-Artikolu 4(3), hi se tiŜgura li tali Ŝmien estiŜ ma
jaqbiŜx id-data ta' skadenza ta' ebda miŜura provviŜorja introdotta skont l-Artikolu 5.
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Dikjarazzjoni konāunta
Il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jaqblu dwar l-importanza ta' koperazzjoni mill-qrib
fil-monitoraāā tal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles bejn l-UE u l-Korea u rRegolament ta' Salvagwardja. Għal dan il-għan huma jaqblu fuq dan li āej:
–

Fil-kaŜ li l-Parlament Ewropew jadotta rakkomandazzjoni biex jibda investigazzjoni
ta' salvagwardja, il-Kummissjoni se teŜamina bir-reqqa jekk āewx sodisfatti lkundizzjonijiet skont ir-Regolament għal inizjazzjoni ex officio. Fil-kaŜ li lKummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet ma āewx sodisfatti, hi se tippreŜenta rapport lillkumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew li jinkludi spjegazzjoni tal-fatturi kollha
relevanti għall-inizjazzjoni ta' investigazzjoni bħal din.

–

Fuq talba mill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha
tirrapporta lilu dwar kwalunkwe tħassib speëifiku relatat mal-implimentazzjoni millKorea tal-impenji tagħha dwar miŜuri mhux tariffarji jew dwar il-Kapitolu 13
(Kummerë u śvilupp Sostenibbli) tal-Ftehim ta' Kummerë Ħieles.

Or. en
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