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Amendamentul  23 

Bernd Lange 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

 

Raport A8-0236/2017 

Salvatore Cicu 

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor 

subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 

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

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. ia act de declarațiile Comisiei anexate 

la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Spre informare, declarațiile au următorul conținut: 

Declarația Comisiei privind tranziția 

 

Comisia reamintește că scopul noii metodologii este de a continua să protejeze 

industria din Uniune împotriva practicilor comerciale neloiale, în special cele care 

rezultă din denaturări semnificative ale pieței. În acest sens, Comisia se va asigura că 

industria din Uniune nu suportă sarcini suplimentare la solicitarea protecției în temeiul 

instrumentului antidumping, în special în ceea ce privește eventualele cereri de 

reexaminare în perspectiva expirării măsurilor depuse după intrarea în vigoare a noii 

metodologii.  

 

 

Declarația Comisiei cu privire la articolul 23 și interacțiunea cu Parlamentul European 

și Consiliul 

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul atunci când intenționează să 

întocmească sau să actualizeze un raport în temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera 

(c) din regulamentul de bază. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul 

informează Comisia că, în opinia lor, condițiile necesare pentru întocmirea sau 

actualizarea unui raport în temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera (c) din 

regulamentul de bază sunt îndeplinite, Comisia va lua măsurile corespunzătoare și va 

informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru. 

 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

Declarația Comisiei cu privire la rapoartele prevăzute la articolul 2 alineatul (6a) litera 

(c) din regulamentul de bază 

 

Comisia va utiliza rapid posibilitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (6a) litera (c) 

din regulamentul de bază de a întocmi rapoarte privind denaturări semnificative, astfel 

încât părțile interesate să aibă la dispoziție rapoartele respective atunci când pregătesc 

documente la care poate fi aplicat articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. 

Ea va oferi părților interesate orientări cu privire la utilizarea acestor rapoarte. 

 

 

 


