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Punkt 1 a (ny) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. tager Kommissionens erklæringer, der 

er vedføjet som bilag til denne beslutning, 

til efterretning; 

Or. en 

Til orientering lyder erklæringerne som følger: 

Kommissionens erklæring om overgang 

 

Kommissionen minder om, at formålet med den nye metode er fortsat at opretholde 

beskyttelsen af EU-erhvervsgrenen over for urimelig handelspraksis, navnlig 

hidrørende fra væsentlige markedsfordrejninger. I den forbindelse vil Kommissionen 

sikre, at EU-erhvervsgrenen ikke pålægges en yderligere byrde, når den søger 

beskyttelse i henhold til antidumpinginstrumentet, navnlig i forbindelse med potentielle 

anmodninger om udløbsundersøgelser indgivet efter den nye metodes ikrafttrædelse.   

 

 

Kommissionens erklæring om artikel 23 og interaktion med Europa-Parlamentet og 

Rådet 

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet, når den påtænker at 

udarbejde eller ajourføre en rapport i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, 

litra c). Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet underretter Kommissionen om, at de er af 

den opfattelse, at betingelserne for at udarbejde eller ajourføre en rapport i henhold til 

grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), er opfyldt, træffer Kommissionen 

passende foranstaltninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet i 

overensstemmelse hermed. 
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Kommissionens erklæring vedrørende rapporterne i henhold til grundforordningens 

artikel 2, stk. 6a, litra c) 

 

Kommissionen vil hurtigt gøre brug af muligheden for i henhold til grundforordningens 

artikel 2, stk. 6a, litra c), at udarbejde rapporter om væsentlige fordrejninger, således 

at interesserede parter har nævnte rapporter til rådighed, når de fremsætter 

bemærkninger, som grundforordningens artikel 2, stk. 6a, kan finde anvendelse på. Den 

vil yde vejledning til interesserede parter om anvendelsen af nævnte rapporter. 

 

 

 


