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Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2017
εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά
των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο
207 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

1

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017.
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/10361 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
▌θέσπισαν κοινούς κανόνες για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης.

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 αποτελεί τη βάση επί
της οποίας θα πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία στην περίπτωση εισαγωγών
από χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει εξελίξεων όσον αφορά
ορισμένες χώρες ▌, είναι σκόπιμο ▌η κανονική αξία ▌να καθορίζεται με βάση τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, με
ισχύ από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού
κανονισμού]. Στην περίπτωση των χωρών που, κατά την ημερομηνία έναρξης μιας
έρευνας, δεν είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, η κανονική αξία θα πρέπει να καθορίζεται
σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για τις χώρες αυτές. Ο
παρών κανονισμός δεν θίγει τη διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του ΠΟΕ
διαθέτει οικονομία της αγοράς ή τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν
θεσπιστεί σε πρωτόκολλα και άλλα μέσα σύμφωνα με τα οποία οι χώρες έχουν
προσχωρήσει στη συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου που συνήφθη στις 15 Απριλίου 19943.

1

2

3

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της
30.6.2016, σ. 21).
Κανονισμός (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 19.5.2015, σ. 33).
ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 3.
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(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 αυτό
συμβαίνει όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του
κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας, δεν προκύπτουν από δυνάμεις της
ελεύθερης αγοράς διότι επηρεάζονται από έντονη κρατική παρέμβαση. Επιπλέον,
είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών
στρεβλώσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη
επίπτωση ενός ή περισσότερων εκ των ακόλουθων στοιχείων: 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· έλλειψη, η μεροληπτική εφαρμογή ή η ανεπαρκής
επιβολή των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρεοκοπία, το εταιρικό ή το
περιουσιακό δίκαιο· οι μισθολογικές δαπάνες υφίστανται στρεβλώσεις· η
πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους
δημόσιας πολιτικής ή δεν ενεργούν ανεξάρτητα από το κράτος.
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(4)

Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί, δημοσιοποιεί και να επικαιροποιεί
τακτικά εκθέσεις σχετικά με σημαντικές στρεβλώσεις που θα οδηγούσαν
ενδεχομένως σε έρευνα αντιντάμπινγκ, περιγράφοντας τις συνθήκες της αγοράς
όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο
τομέα. Οι εν λόγω εκθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτές
βασίζονται θα πρέπει να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την
εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Στις έρευνες αυτές τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να
διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν τις εκθέσεις και τα αποδεικτικά
στοιχεία επί των οποίων αυτές βασίζονται ▌. Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης
σημαντικών στρεβλώσεων, θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να λαμβάνονται υπόψη
τα σχετικά διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συμβάσεων της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των σχετικών πολυμερών συμβάσεων
για το περιβάλλον.
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(5)

Το κόστος θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα λογιστικά στοιχεία που
τηρεί ο εξαγωγέας και ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν
υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες 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. Το κόστος στην εγχώρια αγορά μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται αλλά
μόνο στο βαθμό που διαπιστώνεται σαφώς, με βάση ακριβή και κατάλληλα
αποδεικτικά στοιχεία, ότι δεν έχει υποστεί στρέβλωση.

(6)

Όταν τα στοιχεία προέρχονται από αντιπροσωπευτικές χώρες και η Επιτροπή
πρέπει να διαπιστώσει εάν το επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής
προστασίας στις χώρες αυτές είναι επαρκές, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να
εξετάζει εάν οι χώρες αυτές τηρούν τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ καθώς και τις
σχετικές πολυμερείς συμβάσεις για το περιβάλλον.

(7)

Όταν μέρος του κόστους ενός εξαγωγέα και παραγωγού υφίσταται στρεβλώσεις,
όπως όταν ένα δεδομένο στοιχείο προέρχεται από διάφορες πηγές, το μέρος αυτό
του κόστους θα πρέπει να αντικαθίσταται από μη στρεβλωμένο κόστος.
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Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι
σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της διαπίστωσης της
ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων σε μια τρίτη χώρα, θα πρέπει να λαμβάνονται
δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ▌όσον αφορά τις συνθήκες που
επικρατούν στην εγχώρια αγορά των εξαγωγέων και των παραγωγών από τη χώρα
αυτή που επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη
είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας των εν λόγω εξαγωγέων και παραγωγών να αποδείξουν με πειστικό
τρόπο ότι το κόστος τους στην εγχώρια αγορά δεν είναι στρεβλωμένο. Στα εν
λόγω αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται, εφόσον διατίθενται, σχετικές
εκθέσεις. Ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων μπορούν επίσης να
προσκομίσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων
παραγωγής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ένωση. Τα αποδεικτικά
αυτά στοιχεία και η ανάγκη να αποφεύγονται όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για
τις επιχειρήσεις στην Ένωση με τη χρήση των μέσων αντιντάμπινγκ, ενόψει ιδίως
των ιδιαιτεροτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον οικονομικό και
εμπορικό τομέα, θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των αποφάσεων για την
εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων.
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(8)

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική έρευνα και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα επανεξέτασης, ισχύει το άρθρο 11
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο
να διευκρινιστεί ότι, κατά την εξέταση του αν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής των
περιστάσεων, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα συναφή αποδεικτικά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων σχετικά με τις συνθήκες
που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των εξαγωγέων και παραγωγών και των
αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται αυτές, που επισυνάπτονται στον
φάκελο και για τα οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους.

(9)

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 για τα υφιστάμενα μέτρα, και
λαμβανομένης υπόψη της απουσίας οποιωνδήποτε άλλων ειδικών μεταβατικών
κανόνων που να διέπουν το θέμα, ▌σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία
που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1036 σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
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θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 όπως τροποποιείται με τον παρόντα
κανονισμό, η αρχική μεθοδολογία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι
την εκκίνηση της πρώτης επανεξέτασης 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 ▌σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 όπως τροποποιείται
με τον παρόντα κανονισμό δεν συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό στοιχείο
κατά την 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.
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(10)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/10371, ▌ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο θέσπισαν κοινούς κανόνες για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών οι οποίες δεν είναι κράτη
μέλη της Ένωσης. Η πείρα έχει δείξει ότι το πραγματικό ύψος της επιδότησης
διαπιστώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας. Ειδικότερα, οι
εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας επωφελούνται συχνά από
επιδοτήσεις των οποίων η ύπαρξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να είναι γνωστή πριν
από τη διεξαγωγή της έρευνας. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, εφόσον κατά τη
διάρκεια μιας έρευνας ή επανεξέτασης διαπιστώνονται τέτοιες επιδοτήσεις, η
Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα συμπληρωματικών διαβουλεύσεων
στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που εντοπίστηκαν
κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ελλείψει 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].

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 θα πρέπει
να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της
30.6.2016, σ. 55).
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Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6α. α)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την εφαρμογή της παρούσας ▌ ή
όποιας άλλης σχετικής διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι
σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα
εξαγωγής λόγω της ύπαρξης στη χώρα αυτή σημαντικών στρεβλώσεων
κατά την έννοια του στοιχείου β), η κανονική αξία κατασκευάζεται
αποκλειστικά με βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης που
αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς,
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.
Στις πηγές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή
συγκαταλέγονται:
–

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 είναι άμεσα διαθέσιμα∙ όταν οι χώρες που
πληρούν τα κριτήρια αυτά είναι περισσότερες, προτεραιότητα θα
δίνεται ενδεχομένως στις χώρες με ισοδύναμο επίπεδο
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας·
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–

διεθνείς τιμές, κόστος ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις,
εφόσον το κρίνει σκόπιμο· ή

–

το εγχώριο κόστος, αλλά μόνο στο βαθμό που διαπιστώνεται
σαφώς, με βάση ακριβή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία,
όπως στο πλαίσιο των διατάξεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη στο
στοιχείο γ), ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα στρεβλώσεων.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η αξιολόγηση αυτή διενεργείται
ξεχωριστά για κάθε εξαγωγέα και παραγωγό.
Η κατασκευασμένη κανονική αξία περιλαμβάνει ένα μη στρεβλωμένο
και εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα
γενικά έξοδα και κέρδη.
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β)

Σημαντικές στρεβλώσεις είναι οι στρεβλώσεις που προκαλούνται όταν
οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του
κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας, δεν οφείλονται στις
δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς επειδή επηρεάζονται από σημαντική
κρατική παρέμβαση. Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών
στρεβλώσεων, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη
επίπτωση ενός ή περισσοτέρων εκ των ακόλουθων στοιχείων:
–

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 ▌·

–

η έλλειψη, η μεροληπτική εφαρμογή ή η ανεπαρκής επιβολή των
νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρεοκοπία, το εταιρικό ή
το εμπράγματο δίκαιο·

–

οι μισθολογικές δαπάνες υφίστανται στρεβλώσεις·

–

η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που
υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής ή που δεν ενεργούν
ανεξάρτητα από το κράτος.
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γ)

Όταν η Επιτροπή διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για
ενδεχόμενη ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων όπως αναφέρεται στο
στοιχείο β) σε μία συγκεκριμένη χώρα ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα
στη χώρα αυτή και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή
πραγματοποιεί, δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τακτικά μια έκθεση
στην οποία περιγράφονται οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) συνθήκες
που επικρατούν στην εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Οι εν λόγω εκθέσεις
και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτές βασίζονται
επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα
ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε ευρεία δυνατότητα
να αντικρούσουν, 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. Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών
στρεβλώσεων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της έρευνας.

δ)

Κατά την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή αιτήματος
επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11, η ενωσιακή βιομηχανία μπορεί
να επικαλείται τα αποδεικτικά στοιχεία στην έκθεση που αναφέρεται
στο στοιχείο γ), εφόσον αυτά μπορούν να θεωρηθούν επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9,
προκειμένου να αιτιολογήσει τον υπολογισμό της κανονικής τιμής.
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ε)

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9, για σημαντικές
στρεβλώσεις κατά την έννοια του στοιχείου β) της παρούσας
παραγράφου και αποφασίζει να ξεκινήσει μια έρευνα στη βάση αυτή, η
ανακοίνωση της έναρξης της έρευνας αναφέρεται συγκεκριμένα στα
περιστατικά αυτά. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία
που επιτρέπουν την κατασκευή της κανονικής αξίας σύμφωνα με το
στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.
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 καθορισμού της
κανονικής τιμής σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν
τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη
έχουν πρόσβαση στον φάκελο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται
οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο τα οποία επικαλείται η ερευνητική
αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19. Τα αποδεικτικά στοιχεία όσον
αφορά την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων λαμβάνονται υπόψη
μόνον εφόσον επαληθεύονται εγκαίρως κατά τη διάρκεια της έρευνας,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8.».
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2)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7.

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που, κατά την ημερομηνία έναρξης της
έρευνας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου1, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την
κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα, ή την τιμή
από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Ένωσης, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πάνω σε κάθε άλλη
εύλογη βάση, συμπεριλαμβανομένης της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας
τιμής στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένης, αν
χρειάζεται, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
Η ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού
ληφθούν δεόντως υπόψη όλες οι αξιόπιστες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
κατά τον χρόνο της επιλογής και ειδικότερα η συνεργασία με ένα τουλάχιστον
εξαγωγέα και παραγωγό στη χώρα αυτή. Όταν υπάρχουν περισσότερες από
μία τέτοιες χώρες, προτεραιότητα δίνεται, όπου είναι σκόπιμο, στις χώρες
με ισοδύναμο επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης,
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες. Όπου είναι σκόπιμο,
χρησιμοποιείται μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα η οποία υπόκειται
στην ίδια έρευνα.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή
της, σχετικά με τη ▌χώρα ▌που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν
προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.».

1

Κανονισμός (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 19.5.2015, σ. 33).
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3)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ βασίζονται σε κανονική αξία που
υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 όπως ίσχυε κατά ... [την
ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού αυτού
κανονισμού], η μεθοδολογία που θεσπίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6α
αντικαθιστά την αρχική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό
της κανονικής τιμής μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη
επανεξέταση ενόψει λήξης των μέτρων αυτών, μετά … [την ημέρα πριν από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού αυτού κανονισμού]. Σύμφωνα με
το άρθρο 11 παράγραφος 2, τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν εν αναμονή
του αποτελέσματος της επανεξέτασης.».

4)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ βασίζονται σε μία κανονική αξία που
υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 όπως ίσχυε κατά ... [την
ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού αυτού
κανονισμού], η μεθοδολογία που θεσπίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6α
αντικαθιστά την αρχική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό
της κανονικής τιμής μόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη
επανεξέταση ενόψει λήξης των μέτρων αυτών, μετά ... [την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του τροποποιητικού αυτού κανονισμού]. Σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 2, τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν εν αναμονή του
αποτελέσματος της επανεξέτασης.».
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5)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Όσον αφορά τις συνθήκες σχετικά με τον καθορισμό της κανονικής αξίας δυνάμει
του άρθρου 2, λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων των σχετικών εκθέσεων που αφορούν τις
συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των εξαγωγέων και παραγωγών και
των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται, που περιλαμβάνονται στον
φάκελο και για τα οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.».

6)

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 23
Έκθεση και πληροφορίες
1.

Η Επιτροπή, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της προστασίας των
εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 19, υποβάλλει
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με
την εφαρμογή και την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση
περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών
μέτρων, την περάτωση ερευνών χωρίς λήψη μέτρων, τις επανεξετάσεις, τις
σημαντικές στρεβλώσεις και τους επιτόπιους ελέγχους καθώς και σχετικά με
τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την
εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την τήρηση των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν.
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2.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να προσκαλέσει την Επιτροπή σε μια
ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει
και να διευκρινίσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού. Μπορεί επίσης, μεταξύ άλλων με βάση την έκθεση
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την παρουσίαση και τις επεξηγήσεις που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις και τα πραγματικά περιστατικά.

3.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση
αυτή.».
Άρθρο 2

Στο άρθρο 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037, προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα διαβουλεύσεων στη χώρα καταγωγής και/ή
εξαγωγής, όσον αφορά άλλες επιδοτήσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής σύνοψη
με τα κυριότερα στοιχεία σχετικά με άλλες επιδοτήσεις, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο
στοιχείο γ) της παραγράφου 2. Εάν οι συμπληρωματικές επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από
την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη της
διαδικασίας τροποποιείται και η τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται πρόσθετος
και επαρκής χρόνος για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.»

- 18 -

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Ο παρόν κανονισμός ισχύει για όλες τις αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για όλες τις
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης,
που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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