
 

AM\1139074BG.docx  PE611.530v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

10.11.2017 A8-0236/23 

Изменение  23 

Бернд Ланге 

от името на комисията по международна търговия 

 

Доклад A8-0236/2017 

Салваторе Чику 

Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на 

Европейския съюз 

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

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. приема за сведение изявленията на 

Комисията, приложени към 

настоящата резолюция; 

Or. en 

За сведение, изявленията гласят следното: 

Декларация на Комисията относно прехода 

 

Комисията припомня, че с новата методология се цели да се запази 

постоянната защита на промишлеността на Съюза от нелоялни търговски 

практики, и по-специално от практиките, произтичащи от значителни 

нарушения на пазара. В това отношение Комисията ще гарантира, че 

промишлеността на Съюза няма да понася допълнителна тежест, когато 

търси защита чрез антидъмпинговия инструмент, по-специално в контекста на 

евентуални искания за преглед с оглед изтичане на срока на действие, подадени 

след влизането в сила на новата методология. 

 

 

Декларация на Комисията относно член 23 и взаимодействието с Европейския 

парламент и Съвета 

Винаги, когато възнамерява да изготви или да актуализира доклад по член 2, 

параграф 6а, буква в) от основния регламент, Комисията ще информира 

Европейския парламент и Съвета. Когато Европейският парламент или 

Съветът информират Комисията, че считат за изпълнени условията за 

изготвяне или актуализиране на доклад по член 2, параграф 6а, буква в) от 

основния регламент, Комисията ще предприема целесъобразните действия и ще 

информира съответно Европейския парламент и Съвета.. 
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Декларация на Комисията относно докладите по член 2, параграф 6а, буква в) от 

основния регламент 

 

Комисията бързо ще използва предвидената в член 2, параграф 6а, буква в) от 

основния регламент възможност да изготвя доклади относно значителни 

нарушения, така че заинтересованите страни да разполагат с тези доклади, 

когато подготвят изявления, за които може да се прилага член 2, параграф 6а 

от основния регламент. Тя ще предоставя на заинтересованите страни насоки 

за използването на тези доклади. 

 

 

 


