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Amendement  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie 

is, onverlet te laten. 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Voor 

landen die lid zijn van de WTO moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, van Verordening (EU) 2016/1036. 

Voor landen die op het tijdstip van opening 

van het onderzoek geen lid zijn van de 

WTO en zijn opgenomen in de lijst van 

bijlage I bij Verordening (EU) 2015/7552, 

moet de normale waarde worden 

vastgesteld op grond van artikel 2, lid 7, 

van Verordening (EU) 2016/1036 als 

gewijzigd bij de onderhavige verordening. 

_________________ _________________ 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

Or. en 
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Motivering 

Het zinsdeel "Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot sommige landen die lid zijn van de 

WTO" is ambigu en juridisch gezien gevaarlijk. Het wekt de indruk dat de nieuwe methode is 

afgestemd op bepaalde landen. 

 

Amendement  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. Zij dient bovendien de 

voorwaarden zoals vastgesteld in de 

protocollen en overige instrumenten 

onverlet te laten volgens welke landen zijn 

toegetreden tot de Overeenkomst van 
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Marrakesh tot oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie. 

_________________ _________________ 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

Or. en 

 

Amendement  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die optreden als landen zonder 

markteconomie en die lid zijn van de 

WTO of die op het tijdstip van opening van 

het onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 
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WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. Deze verordening moet 

in overeenstemming zijn met de 

verplichtingen van de Unie uit hoofde van 

het internationaal recht, met inbegrip van 

de VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling. 

_________________ _________________ 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

Or. en 

 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 
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(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie is, 

onverlet te laten. Deze verordening moet 

in overeenstemming zijn met de overige 

verplichtingen en verbintenissen van de 

Unie uit hoofde van het internationaal 

recht, met inbegrip van de VN-

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling. 

_________________ _________________ 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

Or. en 

 

Amendement  12 

Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 

(2) Artikel 2, lid 7, onder a) en b), van 

Verordening (EU) 2016/1036 bepaalt de 

grondslag voor de vaststelling van de 

normale waarde in geval van invoer uit 

landen zonder markteconomie. Gezien de 

ontwikkelingen met betrekking tot 

sommige landen die lid zijn van de WTO 

moet, met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening en met inachtneming van de 

bepalingen ervan, de normale waarde voor 

die landen worden vastgesteld op grond 

van artikel 2, leden 1 tot en met 6 bis, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Voor landen 

die op het tijdstip van opening van het 

onderzoek geen lid zijn van de WTO en 
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zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling of een 

WTO-lid al dan niet een markteconomie 

is, onverlet te laten. 

zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/7552, moet de 

normale waarde worden vastgesteld op 

grond van artikel 2, lid 7, van Verordening 

(EU) 2016/1036 als gewijzigd bij de 

onderhavige verordening. De onderhavige 

verordening dient de vaststelling van een 

markteconomie door een WTO-lid, 

onverlet te laten. 

_________________ _________________ 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

2 Verordening (EU) 2015/755 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2015 betreffende de 

gemeenschappelijke regeling voor de 

invoer uit bepaalde derde landen (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 33). 

Or. fr 

Motivering 

Het vraagstuk rond de markteconomie heeft geen betrekking meer op de Europese Unie; een 

verwarring suggereerde hier dat de EU het statuut van markteconomie nog zou kunnen 

erkennen. 

 

Amendement  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 
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prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn 

van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden in 

het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed of wanneer sprake is 

van overcapaciteit1 bis. Verder moet 

worden verduidelijkt dat bij de beoordeling 

of een dergelijke situatie zich voordoet, 

onder meer acht moet worden geslagen op 

de mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: staatsinmenging, direct of 

indirect, (bijv. via overheidsinstanties) in 

de toewijzing van middelen en 

beslissingen van ondernemingen, 

bijvoorbeeld door toepassing van door de 

staat vastgestelde prijzen of door 

discriminerende belasting-, handels- of 

monetaire regelingen; door de staat 

veroorzaakte verstoringen in de werking 

van geprivatiseerde ondernemingen en 

het gebruik van niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen; het 

ontbreken van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert (toepassing van internationale 

boekhoudnormen, bescherming van 

aandeelhouders, algemene 

toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); het ontbreken van 

transparante en doeltreffende regelgeving 

waardoor de eerbiediging van de 

eigendomsrechten en de werking van een 

goed functionerende 

faillissementsregeling worden belemmerd; 

het ontbreken van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; loontarieven die 

niet tot stand zijn gekomen als gevolg van 

vrije onderhandelingen tussen 

werknemers en bestuur; het ontbreken 

van transparante regelgeving, met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als gevolg, 

alsook toegang tot financiering die wordt 

verleend door instellingen die de 
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doelstellingen van het overheidsbeleid 

uitvoeren; de uitblijvende ratificering en 

correcte uitvoering van de basisverdragen 

van de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) en van multilaterale 

milieuovereenkomsten waarbij de Unie 

partij is; de niet-naleving van de relevante 

aanbevelingen van de OESO met 

betrekking tot de belastingen (bijv. het 

BEPS-initiatief); en eventuele andere 

omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Ter indicatie is in de bijlage een 

gedetailleerde lijst van de voorbeelden van 

verstoringen van betekenis opgenomen. 

Deze lijst moet na elk geval worden 

bijgewerkt. De aanwezigheid van een of 

meer verstoringen van betekenis in de 

economie als geheel of in een of meer 

sectoren van de economie van het land van 

uitvoer moet automatisch leiden tot het 

gebruik van in internationale context, 

derde landen of de Unie niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor bij de berekening van de 

normale waarde, evenals tot de 

buitentoepassingverklaring van de regel 

van het laagste recht voor de berekening 

van het antidumpingrecht dat moet 

worden ingesteld op de invoer van 

producenten-exporteurs uit dat land. Bij 

gebrek aan niet-verstoorde internationale 

kosten of benchmarks dan wel niet-

verstoorde kosten of benchmarks van 

derde landen bepaalt de Commissie de 

normale waarde op een andere redelijke 

grondslag, onder meer aan de hand van 

relevante prijzen of kosten in de Unie. Dit 

is met name het geval wanneer een 

aanzienlijk deel van de bedrijfstak die een 

klacht indient, bestaat uit kmo's. De 

betrouwbaarheid van de kosten en prijzen 

van een bepaalde productiefactor die als 

niet-verstoord moet worden aangemerkt, 

moet onder meer worden beoordeeld aan 

de hand van de desbetreffende 

hoeveelheden, het aandeel hiervan in 
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verhouding tot de totale kosten van deze 

factor en het daadwerkelijke gebruik bij 

de productie. Volgens deze methode 

moeten de producenten van het land van 

uitvoer voor elke productiefactor bewijzen 

dat er geen sprake is van verstoringen van 

betekenis. Wanneer een producent-

exporteur uit een land waarin een of meer 

verstoringen van betekenis bestaan, in een 

vroeg stadium van het onderzoek 

onomstotelijk kan aantonen dat de kosten 

van een of meer van zijn 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

moeten de kosten van deze individuele 

productiefactoren worden gebruikt voor 

de berekening van de normale waarde, 

onverminderd het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor die individuele 

productiefactoren die aanzienlijk 

verstoord zijn. Voorts moet worden 

bepaald dat de diensten van de Commissie, 

op eigen initiatief of op verzoek van het 

Europees Parlement, een lidstaat of een 

bedrijfstak van de Unie (met inbegrip van 

vakbonden en kmo's), een rapport moeten 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land (uitgaande van 

horizontale landelijke verstoringen en 

vervolgens geconcentreerd op 

productiefactoren en sectorale 

verstoringen) of een bepaalde sector met 

betrekking tot deze criteria; voor die 

landen waar sprake is van een aanzienlijk 

aantal antidumpingzaken moet het 

rapport drie maanden vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening 

worden voltooid en binnen 15 dagen na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

worden aangenomen. De bedrijfstak van 

de Unie, met inbegrip van vakbonden en 

kmo's, moet worden geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport. Bij het opstellen 

van een rapport werkt de Commissie 

samen met de belangrijkste 

handelspartners van de Unie. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 



 

PE604.811v02-00 12/157 AM\1127399NL.docx 

NL 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; de belanghebbenden in het 

kader van elk onderzoek waarin het rapport 

of de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens worden gebruikt, moeten 

voldoende gelegenheid hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. In overeenstemming 

met de aan de instelling toebedeelde rol 

moet het Europees Parlement toezicht 

houden op de totstandkoming van dit 

rapport. Op verzoek van het Europees 

Parlement, een lidstaat of de bedrijfstak 

van de Unie (met inbegrip van vakbonden 

en kmo's) of wanneer de omstandigheden 

in een specifiek land of specifieke sector 

zijn gewijzigd, moet de Commissie een 

specifiek rapport aannemen of een 

bestaand rapport bijwerken. De 

Commissie moet dit rapport hoe dan ook 

om de tweeënhalf jaar evalueren. 

 _________________ 

 1 bis Van overcapaciteit is sprake wanneer 

de handelsoverschotten structureel 

beginnen te worden zonder vergelijkbaar 

voordeel in het land, wanneer de 

binnenlandse prijzen en kosten lager zijn 

dan de prijzen op de wereldmarkt of 

wanneer investeringen in nieuwe 

productiecapaciteit worden gerealiseerd in 

weerwil van een groeiend 

handelsoverschot. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie zich voordoet wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen, 

energie of andere productiefactoren, niet 

door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Verder moet worden 

verduidelijkt dat bij de beoordeling of een 

dergelijke situatie zich voordoet, onder 

meer acht moet worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

ten koste van – rechtens en feitelijk– een 

degelijke bedrijfsvoering; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het gebrek aan een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht; een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomswetten in de weg staat; een 

gebrek aan respect voor of gebruik van 

internationale boekhoudnormen; niet 

tegen marktconforme wisselkoersen 

uitgevoerde valutamarktoperaties; lonen 

die niet tot stand zijn gekomen als gevolg 

van vrije onderhandelingen tussen 

werknemers en werkgevers; het ontbreken 

van een transparant 

wetgevingsinstrument met een 

discriminerend effect voor joint ventures 
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of die gegevens te maken. en andere buitenlandse investeringen als 

gevolg; niet-naleving door het land van 

uitvoer van internationale en 

multilaterale toezeggingen op het gebied 

van sociale, fiscale en milieunormen; 

toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

een sector van de economie van het land 

van uitvoer moet automatisch leiden tot 

het gebruik van in internationale context, 

derde landen of de EU niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. Indien een producent-

exporteur uit een land dat niet aan deze 

voorwaarden voldoet echter duidelijk kan 

aantonen dat zijn kosten van een of meer 

afzonderlijke productiefactoren niet 

verstoord zijn, moeten die kosten worden 

gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde. De diensten van de 

Commissie dienen een gedetailleerd en 

volledig rapport uit te brengen of bij te 

werken over de specifieke situatie in een 

bepaald land of een bepaalde sector met 

betrekking tot deze criteria. Voor die 

landen en sectoren waar sprake is van een 

aanzienlijk aantal gemelde gevallen van 

antidumping moet het rapport worden 

voltooid en aangenomen vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

De bedrijfstak van de Unie moet worden 

geraadpleegd bij het opstellen van het 

rapport; de specifieke economische en 

commerciële kenmerken van kleine en 

middelgrote ondernemingen, evenals de 

sectoren waarin zij actief zijn, worden bij 

het opstellen van de rapporten in 

aanmerking genomen. Alle dergelijke 

rapporten en de daaraan ten grondslag 

liggende bewijsstukken kunnen worden 

opgenomen in het dossier van elk 
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eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; de belanghebbenden in het 

kader van elk onderzoek waarin het rapport 

of de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens worden gebruikt, dienen 

eveneens voldoende gelegenheid te hebben 

om opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken en moeten de kans 

krijgen om informatie door te geven om 

aan te tonen dat er een verstoring van 

betekenis bestaat. In het kader van deze 

onderzoeken wordt specifieke aandacht en 

steun gegeven aan kleine en middelgrote 

ondernemingen. Het Europees Parlement 

moet toezicht houden op de 

totstandkoming van het rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, dient de 

Commissie het rapport op te stellen of te 

actualiseren. De Europese Commissie 

moet hoe dan ook om de twee jaar het 

rapport actualiseren. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, en energie en andere 
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marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat 

de belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

productiefactoren, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht moet 

worden geslagen op de mogelijke gevolgen 

van de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in handen 

zijn van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; een overcapaciteit die leidt tot 

overproductie; manipulatie van 

wisselkoersen met een onderwaardering 

van de nationale valuta als gevolg; niet-

naleving van internationale toezeggingen 

op het gebied van milieu, sociale zaken of 

belastingen van het land van uitvoer met 

concurrentievervalsing als gevolg; 
discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het gebrek aan een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomswetten in de weg staat; 

lonen die niet tot stand zijn gekomen als 

gevolg van vrije onderhandelingen tussen 

werknemers en werkgevers; het ontbreken 

van een transparant 

wetgevingsinstrument met een 

discriminerend effect voor joint ventures 

en andere buitenlandse investeringen als 

gevolg; toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 
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een sector van de economie van het land 

van uitvoer leidt automatisch tot het 

gebruik van in internationale context, 

derde landen of de EU niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. Indien een producent-

exporteur uit een land dat niet aan deze 

voorwaarden voldoet echter duidelijk kan 

aantonen dat zijn kosten van een of meer 

afzonderlijke productiefactoren niet 

verstoord zijn, moeten die kosten worden 

gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde. Voorts moet worden 

bepaald dat de diensten van de Commissie, 

samen met de bedrijfstak van de Unie, een 

rapport uitbrengen over de specifieke 

situatie in een bepaald land of een bepaalde 

sector met betrekking tot deze criteria. 

Voor die landen waar sprake is van een 

aanzienlijk aantal gemelde gevallen van 

antidumping moet het rapport worden 

voltooid en aangenomen vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

De bedrijfstak van de Unie moet worden 

geraadpleegd bij het opstellen van het 

rapport. Alle dergelijke rapporten en de 

daaraan ten grondslag liggende 

bewijsstukken kunnen worden opgenomen 

in het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector. De 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, moeten voldoende gelegenheid 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. Het Europees 

Parlement moet toezicht houden op de 

totstandkoming van het rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of in 

het geval van gewijzigde omstandigheden 

in een specifiek land of specifieke sector 

dient de Commissie een rapport op te 

stellen of, indien dit reeds was gebeurd, 

het rapport te actualiseren. De Europese 

Commissie moet hoe dan ook om de twee 

jaar een evaluatie verrichten van het 
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rapport. 

Or. fr 

Motivering 

Er dient rekening te worden gehouden met andere factoren, zoals industriële overcapaciteit 

die leidt tot ernstige gevolgen voor de bevoorrading van de wereldmarkt en zo ook voor de 

prijzen, terwijl valutamanipulatie het mogelijk maakt om tegen ondergewaardeerde prijzen uit 

te voeren. Bovendien maakt het deel uit van de rol van het Parlement dat het kan vragen om 

een rapport op te stellen of, indien er reeds een rapport bestaat, dit te actualiseren, zonder 

rechtstreeks tussenbeide te komen in de procedure, aangezien dan het gevaar zou bestaan dat 

dit de vorm zou aannemen van een wetgevingshandeling die kan worden betwist voor de 

WTO. 

 

Amendement  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn 

van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. 

Verstoringen van betekenis voor het 

desbetreffende product zijn verstoringen 

die zich voordoen wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten van een 

of meer productiefactoren niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, omdat 

zij door overheidsingrijpen worden 

beïnvloed of zeer laag zijn als gevolg van 

niet-naleving van internationale 

basisnormen op sociaal en milieugebied. 

Er moet worden verduidelijkt dat bij de 

beoordeling of een dergelijke situatie zich 

voordoet, onder meer acht moet worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: door de staat 

veroorzaakte verstoringen in de werking 
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hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden in 

het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

van geprivatiseerde ondernemingen en 

het gebruik van niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen; het 

ontbreken van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert; het ontbreken van 

transparante en doeltreffende regelgeving 

waardoor de eerbiediging van de 

eigendomsrechten en de werking van een 

goed functionerende 

faillissementsregeling worden belemmerd; 

het ontbreken van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; de uitblijvende 

ratificering en correcte uitvoering van de 

basisverdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) en van 

multilaterale milieuovereenkomsten 

waarbij de Unie partij is, en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Er moet tevens worden verduidelijkt dat 

de aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in een sector van de 

economie van het land van uitvoer 

automatisch moet leiden tot het gebruik 

van in internationale context, derde 

landen of de Unie niet-verstoorde prijzen, 

kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor bij de berekening van de 

normale waarde. Wanneer een producent-

exporteur uit een land waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

onomstotelijk kan aantonen dat de kosten 

van een of meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

moeten deze kosten worden gebruikt voor 

de berekening van de normale waarde. 

Voorts moet worden bepaald dat de 

diensten van de Commissie een rapport 

moeten uitbrengen over de specifieke 

situatie in een bepaald land of een bepaalde 

sector met betrekking tot deze criteria; dat 
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de bedrijfstak van de Unie en vakbonden 

moeten worden geraadpleegd bij het 

opstellen hiervan; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. De Commissie 

werkt dit rapport om de twee jaar bij. Op 

verzoek van het Europees Parlement, de 

bedrijfstak van de Unie of vakbonden, of 

op eigen initiatief van de Commissie 

wanneer de omstandigheden in een 

specifiek land of specifieke sector zijn 

gewijzigd, moet de Commissie het rapport 

ook bijwerken. De Commissie moet in 

haar jaarverslag over de antidumping-, 

antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten 

van de Unie een analyse opnemen van de 

uitvoering en de gevolgen van deze 

verordening en dit verslag aan het 

Europees Parlement voorleggen. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 
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verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder grondstoffen 

en andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door andere krachten zoals 

overheidsingrijpen, monopolies of 

oligopolies en overige krachten worden 

beïnvloed, waardoor een bijzondere 

marktsituatie ontstaat die geen goede 

vergelijking mogelijk maakt van de 

uitvoerprijzen en binnenlandse prijzen en 

kosten. Verder moet worden verduidelijkt 

dat bij de beoordeling van de 

aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis onder meer acht moet worden 

geslagen op de volgende factoren: het feit 

dat de markt in kwestie voor een groot deel 

wordt bediend door ondernemingen die – 

direct of indirect – in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

directe of indirecte overheidsdeelneming 

in ondernemingen, waardoor inmenging 

van de overheid in de prijzen, kosten of 

andere commerciële beslissingen van 

dergelijke ondernemingen mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

bepaalde of alle binnenlandse leveranciers 

bevoordelen of de vrije marktwerking 

anderszins beïnvloeden; en toegang tot 

financiering door instellingen die de 

doelstellingen van het overheidsbeleid 

uitvoeren, onder meer door middel van 

sectorale subsidies of het bestaan van 

oligopolies of monopolies op de markt 

voor grondstoffen of productiefactoren en 

eventuele andere omstandigheden die de 

Commissie geschikt acht om te beoordelen 

of er verstoringen van betekenis aanwezig 

zijn. Voorts moet worden bepaald dat de 

Commissie een rapport kan uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria. Alle belanghebbenden, 

met inbegrip van de bedrijfstak van de 

Unie en buitenlandse exporteurs uit en de 
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overheid van het betrokken land, moeten 

worden geraadpleegd tijdens het opstellen 

van het rapport. Een dergelijk rapport en 

de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, moeten voldoende gelegenheid 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. In 

overeenstemming met de aan de instelling 

toebedeelde rol moet het Europees 

Parlement toezicht houden op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of in 

het geval van gewijzigde omstandigheden 

in een specifiek land of specifieke sector, 

moet de Commissie het rapport bijwerken. 

De Europese Commissie moet dit rapport 

hoe dan ook om de twee jaar evalueren. 

Het rapport dient niet bindend te zijn, 

maar de Commissie moet haar redenering 

ten aanzien van de gevonden verstoringen 

en de gebruikte methode naar behoren 

toelichten bij de instelling van 

maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Amendement  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen 

worden geacht aanwezig te zijn die de 

vrije marktwerking sterk beïnvloeden. In 

het bijzonder moet worden verduidelijkt 

dat deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan 

worden geslagen op de mogelijke 

gevolgen van de volgende factoren: het 

feit dat de markt in kwestie voor een groot 

deel wordt bediend door ondernemingen 

die in handen zijn van de autoriteiten van 

het land van uitvoer, waarover deze 

zeggenschap hebben of waarop deze 

beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

(3) Dergelijke systemische of macro-

economische verstoringen bepalen voor 

een groot deel of prijzen en kosten 

verstoringen van betekenis vertonen in 

ondernemingen en sectoren. De 

beoordeling van systemische verstoringen 

is met name belangrijk in het geval van 

heterogene sectoren met een groot 

aandeel aan kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's), waar het vinden 

van bewijs van sectorspecifieke 

verstoringen het moeilijkst is. 
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eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

 De aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in de desbetreffende sector 

van de economie van het land van uitvoer 

moet automatisch leiden tot het gebruik 

van in internationale context, derde 

landen of de Unie niet-verstoorde prijzen, 

kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. Wanneer een producent-

exporteur uit een land of sector waarin 

een of meer verstoringen van betekenis 

aanwezig zijn, onomstotelijk kan 

aantonen dat hij niet direct of indirect 

wordt beïnvloed door enige verstoring van 

betekenis en dat de kosten van een of 

meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

moeten deze kosten worden gebruikt voor 

de berekening van de normale waarde. 

Het niet-verstoord zijn van de kosten van 

een bepaalde factor van een producent-

exporteur en de betrouwbaarheid 

daarvan, moet onder meer worden 

beoordeeld aan de hand van de 

desbetreffende hoeveelheden, het aandeel 

hiervan in verhouding tot de totale kosten 

van deze factor en het daadwerkelijke 

gebruik bij de productie. Dergelijke 

individuele bevindingen mogen de 

normale waarde van andere producenten-

exporteurs niet beïnvloeden en mogen 

dienovereenkomstig niet worden 

geëxtrapoleerd naar het gehele land of de 

gehele sector, ongeacht de toepassing van 

artikel 17. Voorts moet worden bepaald dat 

de diensten van de Commissie een rapport 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 
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met betrekking tot deze criteria. Het 

rapport moet betrekking hebben op zowel 

verstoringen die specifiek zijn voor de 

sector of de onderneming als macro-

economische/systemische verstoringen, 

waarbij deze laatste van bijzonder belang 

zijn in sectoren met een groot aandeel aan 

kmo's. De bedrijfstak van de Unie moet 

worden geraadpleegd bij het opstellen van 

het rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

moeten worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. In overeenstemming 

met de aan de instelling toebedeelde rol 

moet het Europees Parlement toezicht 

houden op de totstandkoming van dit 

rapport. Op verzoek van het Europees 

Parlement of in het geval van gewijzigde 

omstandigheden in een specifiek land of 

specifieke sector, moet de Commissie het 

rapport bijwerken. De Commissie moet 

uiterlijk drie maanden na het starten van 

een onderzoek definitieve vaststellingen 

doen met betrekking tot de aanwezigheid 

van praktijken die de markteconomie 

verstoren in een land of sector en hierbij 

alle relevante gegevens uit het dossier in 

aanmerking nemen. Belanghebbenden 

moeten tien dagen de tijd krijgen om te 

reageren op deze vaststellingen. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 
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geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. Bij het starten 

van een onderzoek in verband met de 

invoer uit een land of sector ten aanzien 

waarvan de Commissie beschikt over 

gegronde aanwijzingen die duiden op de 
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mogelijke aanwezigheid van verstoringen 

van betekenis, moet de Commissie een 

voorlopige vaststelling doen met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in dat land of 

die sectoren en de partijen bij het 

onderzoek hiervan op de hoogte stellen. 

Vaststellingen dat er verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn in een land of 

sector moeten gelden totdat voldoende 

bewijs bestaat dat dit land of deze sector 

niet langer wordt beïnvloed door 

verstoringen van betekenis en moeten van 

kracht blijven totdat zij worden 

ingetrokken. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie zich voordoet wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling van de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis onder meer 

acht moet worden geslagen op de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 
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de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; een hoge mate van 

staatsinmenging, direct of indirect, (bijv. 

via overheidsinstanties) in de toewijzing 

van middelen en beslissingen van 

ondernemingen, bijvoorbeeld door 

toepassing van door de staat vastgestelde 

prijzen of door discriminerende belasting-

, handels- of monetaire regelingen; het 

bestaan van door de staat veroorzaakte 

verstoringen in de werking van 

geprivatiseerde ondernemingen en van 

het gebruik van niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen; het 

ontbreken of de ontoereikende toepassing 

van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert (toepassing van internationale 

boekhoudnormen, bescherming van 

aandeelhouders, algemene 

toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); het ontbreken of de 

ontoereikende toepassing van coherente, 

doeltreffende en transparante regelgeving 

die garandeert dat de eigendomsrechten 

worden gerespecteerd en dat een goed 

functionerende faillissementsregeling 

wordt toegepast; het ontbreken van een 

echte, van de staat onafhankelijke 

financiële sector waarvoor rechtens en 

feitelijk voldoende waarborgen gelden en 

waarop degelijk toezicht wordt gehouden; 

en eventuele andere omstandigheden die 

de Commissie geschikt acht om te 

beoordelen of er verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 
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Amendement  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie zich voordoet wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling van de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis onder meer 

acht kan worden geslagen op de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

hetgeen feitelijk en rechtens ten koste 

gaat van passende corporate governance; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het ontbreken van een 

transparant en doeltreffend 

vennootschapsrecht; het ontbreken van 

transparante regelgeving, met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als gevolg, 
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en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

alsook toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren of eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Voorts moet worden bepaald dat de 

diensten van de Commissie rapporten over 

verstoringen kunnen uitbrengen en 

actualiseren die kunnen leiden tot een 

antidumpingonderzoek, waarin de 

marktomstandigheden ten aanzien van 

deze gevallen in een bepaald land of een 

bepaalde sector worden omschreven; dat 

dergelijke rapporten en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden in 

het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 
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grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; het rapport moet 

betrekking hebben op zowel verstoringen 

die specifiek zijn voor de sector of de 

onderneming als macro-economische 

verstoringen en verstoringen van 

betekenis, waarbij deze laatste van 

bijzonder belang zijn in sectoren met een 

groot aandeel kmo's. De beoordeling van 

verstoringen van betekenis is met name 

belangrijk in het geval van heterogene 

sectoren met een groot aandeel aan kleine 

en middelgrote ondernemingen (kmo's), 

waar het vinden van bewijs van 

sectorspecifieke verstoringen het 

moeilijkst is; dat een dergelijk rapport en 

de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 
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ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

Or. en 

 

Amendement  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 
prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan 

worden geslagen op de mogelijke gevolgen 

van de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in 

handen zijn van de autoriteiten van het 

land van uitvoer, waarover deze 

zeggenschap hebben of waarop deze 

beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

(3) Gezien de noodzaak om een 

internationale handel te bevorderen en te 

verdedigen die is gebaseerd op de 

beginselen van gelijkheid, duurzaamheid 

en eerlijke concurrentie, en gezien de in 

eerdere procedures opgedane ervaring 

moet worden verduidelijkt in welke 

omstandigheden verstoringen van 

betekenis kunnen worden geacht aanwezig 

te zijn die te wijten zijn aan het feit dat 

een land van uitvoer praktijken hanteert 

die de markteconomie verstoren waardoor 

het niet passend is binnenlandse 

productieprijzen en -kosten te gebruiken, 

waaronder de kosten van grondstoffen, 

energie en andere productiefactoren. 

Hiertoe moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling van het effectieve gedrag 

van een land van uitvoer acht moet 

worden geslagen op de volgende criteria: 

grote staatsinmenging, hetzij rechtstreeks, 

hetzij indirect (bijv. via 

overheidsinstanties) in de toewijzing van 

de middelen en de besluitvorming van 

ondernemingen, bijvoorbeeld door 

toepassing van door de staat vastgestelde 

prijzen of door discriminerende belasting-, 

handels- of monetaire regelingen; door de 

staat veroorzaakte verstoringen in de 

werking van geprivatiseerde 

ondernemingen en niet-marktconforme 
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beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

handels- of compensatieregelingen (zoals 

ruilhandel); afwezigheid van een 

transparant en niet-discriminerend 

vennootschapsrecht dat een degelijke 

bedrijfsvoering garandeert (toepassing 

van internationale boekhoudnormen, 

bescherming van aandeelhouders, 

algemene toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); afwezigheid van een 

coherente, doeltreffende en transparante 

regelgeving die garandeert dat de 

eigendomsrechten worden gerespecteerd 

en dat een goed functionerende 

faillissementsregeling wordt toegepast; 

afwezigheid van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; het feit dat een 

marktaandeel van meer dan 40 % van de 

sectorale wereldmarkt in handen is van de 

bedrijfstak van het land van uitvoer, 

hetgeen een teken kan zijn van misbruik 

van een dominante positie; niet-naleving 

van de internationale en Europese 

sociale, fiscale en milieunormen; en elk 

ander criterium of bewijs dat de 

Commissie geschikt acht om het bestaan 

van verstoringen van betekenis te 

beoordelen. 

Or. it 

 

Amendement  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 
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marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; de niet-handhaving van 

multilaterale milieuovereenkomsten 

waarbij de Unie partij is; de niet-

handhaving van basisverdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); 
en toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 
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of die gegevens te maken. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Verder moet worden 

verduidelijkt dat bij de beoordeling of een 

dergelijke situatie zich voordoet, onder 

meer acht kan worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven of 

andere omstandigheden, waardoor 

inmenging van de overheid in de prijzen of 

kosten mogelijk wordt, onder meer via de 

toewijzing van middelen en beslissingen 

van ondernemingen, discriminerend 

overheidsbeleid of discriminerende 

overheidsmaatregelen die binnenlandse 

leveranciers bevoordelen of de vrije 

marktwerking anderszins beïnvloeden; en 
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Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

(3) Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de eerlijke 

mededinging sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten van de productie, 

waaronder belastingen en de kosten van 

primaire en secundaire grondstoffen, 

arbeid en de naleving van 

milieuverplichtingen, veel lager zijn dan 

de prijzen en kosten van gemiddelde 

exploitanten op de internationale markt, 

omdat deze door overheidsingrijpen 
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volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 
de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts 

moet worden bepaald dat de diensten van 

de Commissie een rapport kunnen 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden in 

het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

worden beïnvloed om oneerlijke 

concurrentievoordelen te bieden. Verder 

moet worden verduidelijkt dat bij de 

beoordeling of een dergelijke situatie zich 

voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

inmenging van de overheid in 

ondernemingen ten aanzien van de prijzen 

of kosten om op oneerlijke wijze te zorgen 

voor concurrentievoordelen. Voorts moet 

worden bepaald dat de Commissie 

rapporten uitbrengt en actualiseert over 

de specifieke situatie ten aanzien van 

economische, belasting-, sociale en 

milieudumpingpraktijken in landen die 

handelspartner zijn van de Unie of in 

bepaalde relevante sectoren; dat een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; en dat de belanghebbenden in 

het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid moeten hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De aanwezigheid van een of meer 
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verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in de desbetreffende sector 

van de economie van het land van uitvoer 

moet automatisch leiden tot het gebruik 

van in internationale context, derde 

landen of de Unie niet-verstoorde prijzen, 

kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. Wanneer een producent-

exporteur uit een land of sector waarin 

een of meer verstoringen van betekenis 

aanwezig zijn, onomstotelijk kan 

aantonen dat de kosten van een of meer 

van zijn afzonderlijke productiefactoren 

niet verstoord zijn, moeten deze kosten 

worden gebruikt voor de berekening van 

de normale waarde. Het niet-verstoord 

zijn van de kosten van een bepaalde factor 

van een producent-exporteur en de 

betrouwbaarheid daarvan, moet onder 

meer worden beoordeeld aan de hand van 

de desbetreffende hoeveelheden, het 

aandeel hiervan in verhouding tot de 

totale kosten van deze factor en het 

daadwerkelijke gebruik bij de productie. 

Dergelijke individuele bevindingen mogen 

de normale waarde van andere 

producenten-exporteurs niet beïnvloeden 

en mogen dienovereenkomstig niet 

worden geëxtrapoleerd naar het gehele 

land of de gehele sector, ongeacht de 

toepassing van artikel 17. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Wanneer een producent-exporteur 

uit een land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 
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onomstotelijk kan aantonen dat hij niet 

direct of indirect wordt beïnvloed door 

enige verstoring van betekenis en dat de 

kosten van een of meer van zijn 

afzonderlijke productiefactoren niet 

verstoord zijn, moeten deze kosten worden 

gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde. Dergelijke individuele 

bevindingen mogen de normale waarde 

van andere producenten niet beïnvloeden 

en mogen dienovereenkomstig niet 

worden geëxtrapoleerd naar het gehele 

land of de gehele sector, ongeacht de 

toepassing van artikel 17. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Voorts moet worden bepaald dat de 

diensten van de Commissie een rapport 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria. De 

bedrijfstak van de Unie moet worden 

geraadpleegd bij het opstellen van het 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

moeten worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. Het Europees 

Parlement moet toezicht houden op de 

totstandkoming van het rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of in 

het geval van gewijzigde omstandigheden 

in een specifiek land of specifieke sector, 

moet de Commissie het rapport bijwerken. 

De Commissie moet uiterlijk drie 

maanden na het starten van een 

onderzoek definitieve vaststellingen doen 
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met betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in een land of 

sector en hierbij alle relevante gegevens 

uit het dossier in aanmerking nemen. 

Belanghebbenden moeten tien dagen de 

tijd krijgen om te reageren op deze 

vaststellingen. 

Or. en 

 

Amendement  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van 

verstoringen van betekenis in het land van 

uitvoer waardoor de in de administratie van 

de betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. Indien het land van 

uitvoer praktijken hanteert die de 

markteconomie verstoren waardoor de in 

de administratie van de betrokken partij 

weergegeven kosten kunstmatig laag zijn, 

moeten die kosten worden vastgesteld op 

een redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten, over internationale prijzen of 

benchmarks, mits deze niet verstoord zijn, 

of over markten in de Unie. Gezien de in 

eerdere procedures opgedane ervaring 

moet voorts worden verduidelijkt dat voor 

de toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-
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liggende gegevens. exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Dit is met name het 

geval wanneer er in het land van uitvoer 

geen met de Europese normen 

gelijkwaardige milieu- en sociale normen 

bestaan of wanneer er in een of meer 

sectoren een overcapaciteit is die een 

grote invloed heeft op de prijzen en 

kosten. Mogelijke informatie over of 

bewijs van het bestaan van praktijken die 

de markteconomie verstoren, kan ook 

afkomstig zijn van belanghebbenden, 

zoals ondernemingen en vakbonden. Bij 

de beslissing om rapporten op te stellen of 

bij te werken moet met deze informatie 

rekening worden gehouden. 

Or. it 

 

Amendement  31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van een of meer 

verstoringen van betekenis in het land van 

uitvoer waardoor de in de administratie van 

de betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, moeten die kosten op 

een redelijke basis worden vastgesteld, 

zoals aan de hand van gegevens over 

andere representatieve markten, over 

markten in de Unie of over niet-

verstoorde internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 
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worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Bij de toepassing van 

de bepalingen is het van wezenlijk belang, 

ter handhaving van het evenwicht tussen 

de rechten en verplichtingen waarin de 

WTO en haar overeenkomsten en 

protocollen voorzien, dat de Unie 

rekening houdt met de interpretatie van 

de desbetreffende bepalingen en de 

toepassing hiervan door haar 

handelspartners. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 
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gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Aanwijzingen die 

duiden op de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis mogen ook 

worden geleverd door de bedrijfstak van 

de Unie. Dergelijke aanwijzingen moeten 

in acht worden genomen bij besluiten 

over het opstellen of bijwerken van de 

desbetreffende rapporten. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 
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redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Aanwijzingen die 

duiden op de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis mogen ook 

worden geleverd door de bedrijfstak van 

de Unie. Dergelijke aanwijzingen moeten 

in acht worden genomen bij besluiten 

over het opstellen of bijwerken van de 

desbetreffende rapporten. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, moeten die kosten op 



 

AM\1127399NL.docx 45/157 PE604.811v02-00 

 NL 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

een redelijke basis worden vastgesteld, 

zoals aan de hand van gegevens over 

andere representatieve markten, over 

internationale prijzen of benchmarks, of 

over markten in de Unie. Gezien de in 

eerdere procedures opgedane ervaring 

moet voorts worden verduidelijkt dat voor 

de toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Aanwijzingen die 

duiden op de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis mogen ook 

worden geleverd door de bedrijfstak van 

de Unie. Dergelijke aanwijzingen moeten 

in acht worden genomen bij besluiten 

over het opstellen of bijwerken van de 

desbetreffende rapporten. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 
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redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten, waaronder in de Unie, of over 

internationale prijzen of benchmarks. 

Gezien de in eerdere procedures opgedane 

ervaring moet voorts worden verduidelijkt 

dat voor de toepassing van de bij deze 

verordening ingevoerde bepalingen naar 

behoren rekening moet worden gehouden 

met al het relevante bewijsmateriaal dat in 

het dossier is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

betrouwbare administratie van de 

exporteur of producent waarop het 

onderzoek betrekking heeft. In geval van 

verstoringen van betekenis in het land van 

uitvoer waardoor de in de administratie van 

de betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 
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toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

Or. fr 

 

Amendement  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks. Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

(4) Er moet verder aan worden 

herinnerd dat de kosten in de regel moeten 

worden berekend aan de hand van de 

administratie van de exporteur of 

producent waarop het onderzoek 

betrekking heeft. In geval van verstoringen 

van betekenis in het land van uitvoer 

waardoor de in de administratie van de 

betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, moeten die kosten op 

een redelijke basis worden vastgesteld, 

zoals aan de hand van gegevens over 

andere representatieve markten of over 

internationale prijzen of benchmarks. 

Gezien de in eerdere procedures opgedane 

ervaring moet voorts worden verduidelijkt 

dat voor de toepassing van de bij deze 

verordening ingevoerde bepalingen naar 

behoren rekening moet worden gehouden 

met al het relevante bewijsmateriaal dat in 

het dossier is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 
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belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Ook moet in herinnering worden 

gebracht dat, wat de in het oorspronkelijke 

onderzoek gebruikte en de in het nieuwe 

onderzoek te gebruiken methode betreft, 

artikel 11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036 van toepassing is. In dit verband 

moet worden verduidelijkt dat bij het 

bepalen of er aanwijzingen zijn dat de 

omstandigheden zijn gewijzigd, naar 

behoren rekening moet worden gehouden 

met al het relevante bewijsmateriaal dat in 

het dossier is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

(5) Ook moet in herinnering worden 

gebracht dat, wat de in het oorspronkelijke 

onderzoek gebruikte en de in het nieuwe 

onderzoek te gebruiken methode betreft, 

artikel 11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036 van toepassing is. In dit verband 

moet worden verduidelijkt dat bij het 

bepalen of er aanwijzingen zijn dat de 

omstandigheden zijn gewijzigd, naar 

behoren rekening moet worden gehouden 

met al het relevante bewijsmateriaal dat in 

het dossier is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. Bovendien moet bij de 

vaststelling van antidumping- en 

antisubsidiemaatregelen rekening worden 

gehouden met relevante 

vrijhandelsovereenkomsten met landen 

waarvan de economie sterk samenhangt 

met het land waarop het rapport 

betrekking heeft. 

Or. en 
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Amendement  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 

specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, de redelijke termijn als bedoeld in 

artikel 11, lid 3, eerste alinea, van 

Verordening (EU) 2016/1036 wordt geacht 

te verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. Om het risico 

van omzeiling van de bepalingen van de 

onderhavige verordening te beperken, moet 

dezelfde aanpak worden gevolgd met 

betrekking tot nieuwe onderzoeken op 

grond van artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Tevens moet 

erop worden gewezen dat het feit dat de 

normale waarde niet langer wordt berekend 

op grond van artikel 2, lid 7, onder a) of b), 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 

specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, de methode van artikel 2, lid 6 bis, 

niet in de plaats mag komen van de 

oorspronkelijke methode die wordt 

gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde in nieuwe onderzoeken 

in het kader van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036 tot de datum 

waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van deze maatregelen wordt geopend of 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening, al naargelang welk tijdstip 

later valt. Om het risico van omzeiling van 

de bepalingen van de onderhavige 

verordening te beperken, moet dezelfde 

aanpak worden gevolgd met betrekking tot 
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maar op grond van artikel 2, leden 1 tot en 

met 6 bis, op zichzelf niet voldoende 

bewijs is in de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften moeten voorzien in 

een leemte die anders rechtsonzekerheid 

dreigt te creëren, moeten de 

belanghebbenden een redelijke gelegenheid 

bieden om zich aan te passen aan het 

verlopen van de oude voorschriften en de 

inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

nieuwe onderzoeken op grond van artikel 

11, lid 4, van Verordening (EU) 

2016/1036. Tevens moet erop worden 

gewezen dat het feit dat de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, op zichzelf niet voldoende bewijs is in 

de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften moeten voorzien in 

een leemte die anders rechtsonzekerheid 

dreigt te creëren, moeten de 

belanghebbenden een redelijke gelegenheid 

bieden om zich aan te passen aan het 

verlopen van de oude voorschriften en de 

inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 
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specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, de redelijke termijn als bedoeld in 

artikel 11, lid 3, eerste alinea, van 

Verordening (EU) 2016/1036 wordt geacht 

te verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. Om het risico 

van omzeiling van de bepalingen van de 

onderhavige verordening te beperken, moet 

dezelfde aanpak worden gevolgd met 

betrekking tot nieuwe onderzoeken op 

grond van artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Tevens moet 

erop worden gewezen dat het feit dat de 

normale waarde niet langer wordt berekend 

op grond van artikel 2, lid 7, onder a) of b), 

maar op grond van artikel 2, leden 1 tot en 

met 6 bis, op zichzelf niet voldoende 

bewijs is in de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften moeten voorzien in 

een leemte die anders rechtsonzekerheid 

dreigt te creëren, moeten de 

belanghebbenden een redelijke gelegenheid 

bieden om zich aan te passen aan het 

verlopen van de oude voorschriften en de 

inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 7, de 

redelijke termijn als bedoeld in artikel 11, 

lid 3, eerste alinea, van Verordening (EU) 

2016/1036 wordt geacht te verstrijken op 

de datum waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van de maatregelen wordt geopend. Om het 

risico van omzeiling van de bepalingen van 

de onderhavige verordening te beperken, 

moet dezelfde aanpak worden gevolgd met 

betrekking tot nieuwe onderzoeken op 

grond van artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Tevens moet 

erop worden gewezen dat het feit dat de 

normale waarde niet langer wordt berekend 

op grond van artikel 2, lid 7, onder a) of b), 

maar op grond van artikel 2, leden 1 tot en 

met 7, op zichzelf niet voldoende bewijs is 

in de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften moeten voorzien in 

een leemte die anders rechtsonzekerheid 

dreigt te creëren, moeten de 

belanghebbenden een redelijke gelegenheid 

bieden om zich aan te passen aan het 

verlopen van de oude voorschriften en de 

inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 

specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, de redelijke termijn als bedoeld in 

artikel 11, lid 3, eerste alinea, van 

Verordening (EU) 2016/1036 wordt geacht 

te verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. Om het risico 

van omzeiling van de bepalingen van de 

onderhavige verordening te beperken, moet 

dezelfde aanpak worden gevolgd met 

betrekking tot nieuwe onderzoeken op 

grond van artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Tevens moet 

erop worden gewezen dat het feit dat de 

normale waarde niet langer wordt berekend 

op grond van artikel 2, lid 7, onder a) of b), 

maar op grond van artikel 2, leden 1 tot en 

met 6 bis, op zichzelf niet voldoende 

bewijs is in de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften moeten voorzien in 

een leemte die anders rechtsonzekerheid 

(6) Wanneer er geen andere specifieke 

overgangsvoorschriften zijn waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, moet 

worden bepaald dat de onderhavige 

verordening van toepassing is op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening, met inbegrip van 

oorspronkelijke onderzoeken en nieuwe 

onderzoeken, met inachtneming van artikel 

11, lid 9, van Verordening (EU) 

2016/1036. Voorts moet bij wege van 

specifiek overgangsvoorschrift en gelet op 

het ontbreken van andere specifieke 

overgangsvoorschriften waarin de 

betrokken kwestie wordt geregeld, worden 

bepaald dat wanneer de normale waarde 

niet langer wordt berekend op grond van 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, de redelijke termijn als bedoeld in 

artikel 11, lid 3, eerste alinea, van 

Verordening (EU) 2016/1036 wordt geacht 

te verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. Om het risico 

van omzeiling van de bepalingen van de 

onderhavige verordening te beperken, moet 

dezelfde aanpak worden gevolgd met 

betrekking tot nieuwe onderzoeken op 

grond van artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Tevens moet 

erop worden gewezen dat het feit dat de 

normale waarde niet langer wordt berekend 

op grond van artikel 2, lid 7, onder a) of b), 

maar op grond van artikel 2, leden 1 tot en 

met 6 bis, op zichzelf niet voldoende 

bewijs is in de zin van artikel 11, lid 3, van 

Verordening (EU) 2016/1036. Dergelijke 

overgangsvoorschriften maken het 

mogelijk om beschermingsmaatregelen 
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dreigt te creëren, moeten de 

belanghebbenden een redelijke gelegenheid 

bieden om zich aan te passen aan het 

verlopen van de oude voorschriften en de 

inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

tegen invoer te blijven toepassen en 
moeten voorzien in een leemte die anders 

rechtsonzekerheid dreigt te creëren, moeten 

de belanghebbenden een redelijke 

gelegenheid bieden om zich aan te passen 

aan het verlopen van de oude voorschriften 

en de inwerkingtreding van de nieuwe, en 

moeten een doeltreffende, ordelijke en 

billijke uitvoering van Verordening (EU) 

2016/1036 vergemakkelijken. 

Or. fr 

Motivering 

Het mag niet zo zijn dat de overgangsmaatregelen worden onderbroken en de betrokken 

sectoren worden verzwakt doordat de beschermingsmaatregelen tegen invoer worden 

ingetrokken. 

 

Amendement  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Bij de toepassing van de 

bepalingen is het van wezenlijk belang, ter 

handhaving van het evenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen waarin de 

WTO-overeenkomsten, met inbegrip van 

de protocollen, voorzien, dat de Unie 

rekening houdt met de interpretatie van 

de desbetreffende bepalingen en de 

toepassing hiervan door haar 

belangrijkste handelspartners. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 



 

PE604.811v02-00 54/157 AM\1127399NL.docx 

NL 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Overweging 4 

 
Bestaande tekst Amendement 

 -1) Overweging 4 wordt vervangen 

door: 

Het is bij de toepassing van de bepalingen 

van de antidumpingovereenkomst van 

1994 van wezenlijk belang, ter handhaving 

van het evenwicht tussen rechten en 

verplichtingen waarin werd voorzien door 

de Algemene Overeenkomst betreffende 

Tarieven en Handel (hierna „GATT” 

genoemd), dat de Unie rekening houdt met 

de interpretatie van de desbetreffende 

bepalingen door haar belangrijkste 

handelspartners. 

"Bij de toepassing van de bepalingen is het 

van wezenlijk belang, ter handhaving van 

het evenwicht tussen de rechten en 

verplichtingen waarin de WTO-

overeenkomsten, met inbegrip van de 

protocollen betreffende de toetreding, 
voorzien, dat de Unie rekening houdt met 

de interpretatie en de toepassing hiervan 

door haar belangrijkste handelspartners." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=NL) 

 

Amendement  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van 

deze of elke andere relevante bepaling van 

deze verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te 

maken van de binnenlandse prijzen en 

kosten in het land van uitvoer, wordt de 

normale waarde berekend aan de hand 

van productie- en verkoopkosten waarin 

niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

a) Dergelijke systemische of macro-

economische verstoringen bepalen voor 

een groot deel of prijzen en kosten 

verstoringen van betekenis vertonen in 

ondernemingen en sectoren. De 

beoordeling van systemische verstoringen 

is met name belangrijk in het geval van 

heterogene sectoren met een groot 

aandeel aan kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's), waar het vinden 

van bewijs van sectorspecifieke 
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internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk 

bedrag voor verkoopkosten, algemene 

kosten, administratiekosten en winst. 

verstoringen het moeilijkst is. 

 De aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in de desbetreffende sector 

van de economie van het land van uitvoer 

leidt automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer producenten-exporteurs uit een 

land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

duidelijk kunnen dat hun bedrijfstak als 

geheel niet direct of indirect wordt 

beïnvloed door een verstoring van 

betekenis, worden hun kosten gebruikt 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer een producent-exporteur uit een 

land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

duidelijk kan aantonen dat de kosten van 

een of meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren verband houden met de 

invoer uit landen waarin geen 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

zoals beoordeeld overeenkomstig het 

volgende lid, worden deze kosten gebruikt 

voor de berekening van zijn normale 

waarde. 

 Het niet-verstoord zijn van de kosten van 

een bepaalde factor van een producent-
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exporteur en de betrouwbaarheid daarvan 

worden onder meer beoordeeld aan de 

hand van de desbetreffende hoeveelheden, 

het aandeel hiervan in verhouding tot de 

totale kosten van deze factor en het 

daadwerkelijke gebruik bij de productie. 

 Dergelijke individuele bevindingen mogen 

de normale waarde van andere 

producenten-exporteurs niet beïnvloeden 

en mogen dienovereenkomstig niet 

worden geëxtrapoleerd naar het gehele 

land of de gehele sector, ongeacht de 

toepassing van artikel 17. 

 De Commissie stelt uiterlijke termijnen 

vast voor de indiening van bewijs met 

betrekking tot de verschillende hierboven 

genoemde elementen om te zorgen voor de 

eerbiediging van zowel de rechten van 

verdediging van alle belanghebbenden als 

de algemene procedurele termijnen. 

Verder bewijs met betrekking tot 

afzonderlijke productiefactoren kan 

alleen na deze uiterlijke termijnen door de 

Commissie worden aanvaard wanneer de 

Commissie dit bewijs afdoende en 

zorgvuldig kan verifiëren en wanneer 

overige partijen voldoende tijd hebben om 

opmerkingen in te dienen. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in sectoren ervan niet 
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betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten in het land 

van uitvoer, wordt de normale waarde voor 

elke productiefactor berekend aan de hand 

van productie- en verkoopkosten waarin 

niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, waaronder de lidstaten 

van de Unie, mits de desbetreffende 

gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn. 

De door berekening vastgestelde normale 

waarde omvat een niet-verstoord en 

redelijk bedrag voor verkoopkosten, 

algemene kosten, administratiekosten en 

winst. 

 De aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in de desbetreffende sector 

van de economie van het land van uitvoer 

leidt automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer een producent-exporteur uit een 

land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

onomstotelijk kan aantonen dat de kosten 

van een of meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren overeenkomstig het 

volgende lid niet verstoord zijn, worden 

deze kosten gebruikt voor de berekening 

van de normale waarde. 

 Het niet-verstoord zijn van de kosten van 

een bepaalde factor van een producent-

exporteur en de betrouwbaarheid daarvan 

worden onder meer beoordeeld aan de 

hand van de desbetreffende hoeveelheden, 

het aandeel hiervan in verhouding tot de 

totale kosten van deze factor en het 
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daadwerkelijke gebruik bij de productie. 

 Dergelijke individuele bevindingen mogen 

de normale waarde van andere 

producenten-exporteurs niet beïnvloeden 

en mogen dienovereenkomstig niet 

worden geëxtrapoleerd naar het gehele 

land of de gehele sector, ongeacht de 

toepassing van artikel 17. 

 De Commissie stelt uiterlijke termijnen 

vast voor de indiening van bewijs met 

betrekking tot de verschillende hierboven 

genoemde elementen om te zorgen voor de 

eerbiediging van zowel de rechten van 

verdediging van alle belanghebbenden als 

de algemene procedurele termijnen. 

Verder bewijs met betrekking tot 

afzonderlijke productiefactoren kan 

alleen na deze uiterlijke termijnen door de 

Commissie worden aanvaard wanneer de 

Commissie dit bewijs afdoende en 

zorgvuldig kan verifiëren en wanneer 

overige partijen voldoende tijd hebben om 

opmerkingen in te dienen. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in een of verschillende 

sectoren ervan niet passend is gebruik te 

maken van de binnenlandse prijzen en 
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het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

kosten in het land van uitvoer, wordt de 

normale waarde voor elke productiefactor 

berekend aan de hand van productie- en 

verkoopkosten waarin niet-verstoorde 

prijzen of benchmarks tot uitdrukking 

komen en is de regel van het laagste recht 

niet van toepassing voor de berekening 

van de antidumpingrechten die moeten 

worden ingesteld op de invoer van de 

producenten-exporteurs van dat land. Als 

bronnen hiervoor kunnen onder meer 

worden gebruikt: 

 – overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief productieland, met inbegrip 

van de lidstaten van de Unie, waarin de 

prijzen en kosten waarop het onderzoek 

betrekking heeft het resultaat zijn van een 

vrije marktwerking; 

 of 

 – indien passend geacht door de 

Commissie, niet-verstoorde internationale 

prijzen, kosten of benchmarks, mits de 

desbetreffende kostengegevens 

onmiddellijk beschikbaar zijn. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

 Bij gebrek aan niet-verstoorde 

internationale kosten of benchmarks dan 

wel niet-verstoorde kosten of benchmarks 

van derde landen bepaalt de Commissie 

de normale waarde op een andere 

redelijke grondslag, onder meer aan de 

hand van relevante prijzen of kosten in de 

Unie. Dit is met name het geval wanneer 

een aanzienlijk deel van de bedrijfstak 

van de Unie die een klacht indient, bestaat 
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uit kmo's. De betrouwbaarheid van de 

kosten en prijzen van een bepaalde 

productiefactor die als niet-verstoord moet 

worden aangemerkt, wordt onder meer 

beoordeeld aan de hand van de 

desbetreffende hoeveelheden, het aandeel 

hiervan in verhouding tot de totale kosten 

van deze factor en het daadwerkelijke 

gebruik bij de productie. 

 Volgens deze methode moeten de 

producenten van het land van uitvoer 

voor elke productiefactor bewijzen dat er 

geen sprake is van verstoringen van 

betekenis. Wanneer een producent-

exporteur uit een land waarin een of meer 

verstoringen van betekenis bestaan, 

onomstotelijk kan aantonen dat de kosten 

van een of meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

moeten deze individuele productiefactoren 

worden gebruikt voor de berekening van 

de normale waarde, onverminderd het 

gebruik van in internationale context, 

derde landen of de Unie niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor die 

individuele productiefactoren die 

aanzienlijk verstoord zijn. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

sectoren van de economie niet passend is 
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het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

gebruik te maken van de binnenlandse 

prijzen en kosten in het land van uitvoer, 

wordt de normale waarde berekend aan de 

hand van productie- en verkoopkosten 

waarin niet-verstoorde prijzen of 

benchmarks tot uitdrukking komen. Als 

bronnen hiervoor kunnen onder meer niet-

verstoorde internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, waaronder die van een 

lidstaat, mits de desbetreffende gegevens 

onmiddellijk beschikbaar zijn. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een niet-verstoord en redelijk 

bedrag voor verkoopkosten, algemene 

kosten, administratiekosten en winst. 

 De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

een sector van de economie van het land 

van uitvoer leidt automatisch tot het 

gebruik van in internationale context, 

derde landen of de Unie niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. 

 Wanneer producenten-exporteurs uit een 

land of sector waarin verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, onomstotelijk 

kunnen aantonen dat de kosten van een of 

meer van de afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn voor 

de bedrijfstak als geheel, worden deze 

kosten gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde. 

 Het niet-verstoord zijn van de kosten van 

een bepaalde factor van producenten-

exporteurs en de betrouwbaarheid 

daarvan worden onder meer beoordeeld 

aan de hand van de desbetreffende 

hoeveelheden, het aandeel hiervan in 

verhouding tot de totale kosten van deze 

factor en het daadwerkelijke gebruik bij 

de productie. 



 

PE604.811v02-00 62/157 AM\1127399NL.docx 

NL 

 Teneinde de Commissie in staat te stellen 

om de algemene procedurele termijnen na 

te leven en om de rechten van verdediging 

van alle belanghebbenden te eerbiedigen, 

stelt de Commissie uiterlijke termijnen 

vast voor het indienen van bewijs met 

betrekking tot de verschillende hierboven 

beschreven elementen. In het bijzonder 

kan verder bewijs alleen na deze uiterlijke 

termijnen door de Commissie worden 

aanvaard wanneer de Commissie dit 

bewijs afdoende en zorgvuldig kan 

verifiëren en wanneer overige partijen 

voldoende tijd hebben om opmerkingen in 

te dienen. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in sectoren ervan niet 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten in het land 

van uitvoer, wordt de normale waarde voor 

elke productiefactor berekend aan de hand 

van productie- en verkoopkosten waarin 

niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, waaronder de lidstaten 

van de Unie, mits de desbetreffende 
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vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een niet-verstoord 

en redelijk bedrag voor verkoopkosten, 

algemene kosten, administratiekosten en 

winst. 

 De aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in een sector van de 

economie van het land van uitvoer leidt 

automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer producenten-exporteurs uit een 

land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

onomstotelijk kunnen aantonen dat de 

kosten van een of meer van de 

afzonderlijke productiefactoren niet 

verstoord zijn voor de bedrijfstak als 

geheel, worden deze kosten gebruikt voor 

de berekening van de normale waarde. 

 Het niet-verstoord zijn van de kosten van 

een bepaalde factor van producenten-

exporteurs en de betrouwbaarheid 

daarvan worden onder meer beoordeeld 

aan de hand van de desbetreffende 

hoeveelheden, het aandeel hiervan in 

verhouding tot de totale kosten van deze 

factor en het daadwerkelijke gebruik bij 

de productie. 

 Teneinde de Commissie in staat te stellen 

om de algemene procedurele termijnen na 

te leven en om de rechten van verdediging 

van alle belanghebbenden te eerbiedigen, 

stelt de Commissie uiterlijke termijnen 

vast voor het indienen van bewijs met 

betrekking tot de verschillende hierboven 

beschreven elementen. In het bijzonder 

kan verder bewijs alleen na deze uiterlijke 

termijnen door de Commissie worden 

aanvaard wanneer de Commissie dit 
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bewijs afdoende en zorgvuldig kan 

verifiëren en wanneer overige partijen 

voldoende tijd hebben om opmerkingen in 

te dienen. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in sectoren daarvan niet 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten in het land 

van uitvoer, wordt de normale waarde voor 

elke productiefactor berekend aan de hand 

van productie- en verkoopkosten waarin 

niet-verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land. Een geschikt 

representatief land wordt op redelijke 

wijze geselecteerd, met inachtneming van 

alle betrouwbare gegevens die op het 

tijdstip van de selectie beschikbaar zijn. 

Het geselecteerde land kent tevens 

toereikende sociale en milieunormen, 

waarbij er sprake is van een toereikend 

niveau indien het derde land de 

multilaterale milieuovereenkomsten en de 
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daaraan gehechte protocollen waarbij de 

Unie op een gegeven moment partij is, 

alsook de in bijlage I bis opgesomde IAO-

verdragen heeft geratificeerd. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

 De aanwezigheid van één of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in een sector van de 

economie van het land van uitvoer leidt 

automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer een producent-exporteur uit een 

land waarin een of meer verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, onomstotelijk 

kan aantonen dat de kosten van een of 

meer van zijn afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

worden deze kosten gebruikt voor de 

berekening van de normale waarde. 

 De betrouwbaarheid van de kosten en 

prijzen van een bepaalde factor die als 

niet-verstoord moet worden aangemerkt, 

wordt onder meer beoordeeld aan de hand 

van de desbetreffende hoeveelheden, het 

aandeel hiervan in verhouding tot de 

totale kosten van deze factor en het 

daadwerkelijke gebruik bij de productie. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in het land van uitvoer niet 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten in het land 

van uitvoer, wordt de normale waarde 

berekend aan de hand van productie- en 

verkoopkosten waarin niet-verstoorde 

prijzen of benchmarks tot uitdrukking 

komen. Hiervoor kan de Commissie onder 

meer de volgende bronnen gebruiken: 

 – overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer. Indien gegevens op bedrijfsniveau 

worden gebruikt voor de productiekosten, 

moet een bedrijf worden gekozen waarvan 

de uitvoer erop wijst dat het bedrijf 

concurreerde op de wereldmarkt op een 

moment dat het desbetreffende product 

werd geproduceerd; 

 of, indien anderszins ongeschikt: 

 – niet-verstoorde internationale 

prijzen, kosten of benchmarks, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 
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uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. 

 Wanneer de Commissie bepaalt dat 

bepaalde binnenlandse gegevens niet-

verstoord zijn, met name wanneer 

exporteurs en producenten hiervoor 

voldoende informatie leveren, met 

inbegrip van in het kader van de 

bepalingen inzake belanghebbenden, 

zoals bedoeld onder c), gebruikt zij 

dergelijke gegevens. De door berekening 

vastgestelde normale waarde omvat een 

redelijk bedrag voor verkoopkosten, 

algemene kosten, administratiekosten en 

winst. 

Or. en 

Motivering 

Het is passend om een concurrerend bedrijf van de desbetreffende bedrijfstak te gebruiken bij 

het gebruiken van gegevens op bedrijfsniveau voor het bereken van de normale waarde. Het 

is passend om binnenlandse gegevens te gebruiken wanneer deze niet-verstoord kunnen 

worden geacht. 

 

Amendement  51 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in sectoren daarvan niet 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten in het land 

van uitvoer, wordt de normale waarde 

berekend aan de hand van productie- en 

verkoopkosten waarin niet-verstoorde 

prijzen of benchmarks tot uitdrukking 
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uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk 

bedrag voor verkoopkosten, algemene 

kosten, administratiekosten en winst. 

komen. Als bronnen hiervoor kunnen 

onder meer niet-verstoorde internationale 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, met inbegrip van de 

lidstaten van de Unie. De door berekening 

vastgestelde normale waarde omvat een 

niet-verstoord en redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

 De aanwezigheid van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in de desbetreffende sector 

van de economie van het land van uitvoer 

leidt automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

Unie niet-verstoorde prijzen, kosten en 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Wanneer producenten-exporteurs uit een 

land of sector waarin een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

onomstotelijk kunnen dat hun bedrijfstak 

als geheel niet direct of indirect wordt 

beïnvloed door een verstoring van 

betekenis, worden hun kosten gebruikt 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en een redelijke 

winstmarge. 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in een sector of in de economie 

als geheel niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land van productie, waar de 

onder het onderzoek vallende 

productieprijzen en -kosten het resultaat 

zijn van vrije marktwerking, mits de 

desbetreffende kostengegevens 

onmiddellijk beschikbaar zijn. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en een redelijke 

winstmarge. Als, in het andere geval, de 

gegevens niet beschikbaar of betrouwbaar 

zijn of als de uitvoerder zelf of de 

autoriteiten van het land van uitvoer het 

onderzoek hebben belemmerd, zal de 

berekende normale waarde een redelijk 

bedrag voor een aanvullende strafmarge 

omvatten. 

Or. fr 

Motivering 

Het concept van vergelijkbare economische ontwikkeling levert in de realiteit geen 

betrouwbare vergelijking op als het gaat over economische structuur, bijvoorbeeld door het 

feit dat rijkdom niet wordt herverdeeld. Volgens de rangschikking van de Wereldbank zou 

China op deze wijze vergelijkbaar zijn met Ecuador en Peru. 
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Amendement  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 
overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in het land van uitvoer niet 

passend is gebruik te maken van de 

binnenlandse prijzen en kosten, wordt de 

normale waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kan de Commissie onder meer 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land gebruiken met een 

niveau van economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende gegevens 

onmiddellijk beschikbaar zijn, of, indien 

de Commissie dit passend acht, niet-

verstoorde internationale prijzen, kosten 

of benchmarks. Wanneer de Commissie 

bepaalt dat bepaalde binnenlandse kosten 

niet-verstoord zijn, met name wanneer 

exporteurs en producenten dit 

onomstotelijk aantonen, met inbegrip van 

in het kader van de bepalingen inzake 

belanghebbenden, zoals bedoeld onder c), 

gebruikt zij dergelijke kosten. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. en 
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Amendement  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

sectoren ervan niet passend is gebruik te 

maken van de binnenlandse prijzen en 

kosten in het land van uitvoer, wordt de 

normale waarde gebaseerd op een prijs of 

berekend aan de hand van productie- en 

verkoopkosten waarin niet-verstoorde 

prijzen of benchmarks tot uitdrukking 

komen. Als bronnen hiervoor kunnen 

onder meer niet-verstoorde internationale 

prijzen, kosten of benchmarks worden 

gebruikt, of de overeenkomstige productie- 

en verkoopkosten in een passend 

representatief land met een toereikend 

niveau van sociale en milieunormen, mits 

de desbetreffende gegevens onmiddellijk 

beschikbaar zijn, met inbegrip van, indien 

passend, productie- en verkoopkosten in 

de Unie. Indirecte milieukosten, zoals die 

met betrekking tot CO2-emissies, worden 

in acht genomen en geschat als 

percentage van de totale kostprijs voor 

hetzelfde bedrag in de Unie; indien het 

land van uitvoer geen medewerking 

verleent, worden de maximumkosten 

toegepast. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Paul Rübig 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kan de Commissie onder meer niet-

verstoorde internationale prijzen, kosten of 

benchmarks gebruiken, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. Wanneer de Commissie bepaalt dat 

bepaalde binnenlandse kosten niet-

verstoord zijn, met name wanneer 

exporteurs en producenten dit 

onomstotelijk aantonen, met inbegrip van 

in het kader van de bepalingen inzake 

belanghebbenden, zoals bedoeld onder c), 

gebruikt zij dergelijke kosten. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk bedrag voor 

verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. en 

Motivering 

Het passende representatieve land moet hoofdzakelijk worden vastgesteld als land met een 

vergelijkbaar niveau van economische ontwikkeling als het land van uitvoer, mits de relevante 
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gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn. Zijn deze dit niet, kan elk passend representatief land 

worden gekozen. 

Wat de verenigbaarheid met de WTO betreft, moet het mogelijk zijn voor exporteurs om te 

bewijzen dat hun binnenlandse kosten niet-verstoord zijn; in dit geval moet de Commissie die 

binnenlandse kosten gebruiken om de normale waarde te berekenen. 

 

Amendement  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis in de economie 

als geheel of in een sector of sectoren 

daarvan niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een niet-verstoord 

en redelijk bedrag voor verkoopkosten, 

algemene kosten, administratiekosten en 

winst. 

Or. en 
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Amendement  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van 

deze of elke andere relevante bepaling van 

deze verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te 

maken van de binnenlandse prijzen en 

kosten in het land van uitvoer, wordt de 

normale waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Indien een land van uitvoer 

praktijken hanteert die de markteconomie 

verstoren waardoor zijn binnenlandse 

productieprijzen en -kosten, met inbegrip 

van de kosten van grondstoffen, energie 

en andere productiefactoren, ernstig 

worden verstoord, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van niet-

verstoorde internationale prijzen, kosten 

of benchmarks of van de overeenkomstige 

productie- en verkoopkosten in een 

passend representatief land, met inbegrip 

van de landen van de Unie, mits de 

desbetreffende kostengegevens 

onmiddellijk beschikbaar zijn. Indirecte 

milieukosten, zoals die met betrekking tot 

CO2-emissies, worden in acht genomen en 

geschat als percentage van de totale 

kostprijs voor hetzelfde bedrag in Europa; 

indien het land van uitvoer geen 

medewerking verleent, worden de 

maximumkosten toegepast. De door 

berekening vastgestelde normale waarde 

omvat een redelijk, niet-verstoord bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. it 

 

Amendement  58 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

a) Wanneer wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten, met inbegrip 

van arbeidskosten, kosten voor het 

naleven van de milieunormen en 

belastingen, waarin niet-verstoorde prijzen 

of benchmarks tot uitdrukking komen. Als 

bronnen hiervoor kunnen onder meer niet-

verstoorde internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

a) Wanneer bij de toepassing van deze 

of elke andere relevante bepaling van deze 

verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 
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van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en een redelijke 

winstmarge. 

een sector niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en een redelijke 

winstmarge. 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

doen zich onder meer voor wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen, 

energie of andere productiefactoren, niet 

door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Bij de beoordeling of 

zich al dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, moet onder meer acht worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 
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factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

ten koste van – rechtens en feitelijk– een 

degelijke bedrijfsvoering; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; een gebrek aan een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomswetten in de weg staat; een 

gebrek aan respect voor of gebruik van 

internationale boekhoudnormen; niet 

tegen marktconforme wisselkoersen 

uitgevoerde valutamarktoperaties; lonen 

die niet het gevolg zijn van een vrije 

onderhandeling tussen werknemers en 

werkgevers; het ontbreken van een 

transparant wetgevingsinstrument met 

een discriminerend effect voor joint 

ventures en andere buitenlandse 

investeringen als gevolg; niet-naleving 

van internationale en multilaterale 

toezeggingen op het gebied van sociale, 

fiscale en milieunormen, toegang tot 

financiering door instellingen die de 

doelstellingen van het overheidsbeleid 

uitvoeren en eventuele andere 

omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

 De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

de sector van de economie van het land 

van uitvoer leiden automatisch tot het 

gebruik van in internationale context, 

derde landen of de EU niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 
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productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. 

 Indien een producent-exporteur uit een 

land dat niet aan deze voorwaarden 

voldoet duidelijk kan aantonen dat zijn 

kosten van een of meer afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

worden die kosten gebruikt voor de 

berekening van de normale waarde. 

Or. fr 

 

Amendement  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

verkoopprijzen en kosten, waaronder de 

kosten en verkoopprijs van grondstoffen 

en energie, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, moet 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 
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de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; een overcapaciteit die leidt 

tot overproductie; manipulatie van 

wisselkoersen met een onderwaardering 

van de nationale valuta als gevolg; niet-

naleving van internationale toezeggingen 

op het gebied van milieu, sociale zaken of 

belastingen van het land van uitvoer met 

concurrentievervalsing als gevolg; een 

gebrek aan een transparant en 

doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomswetten in de weg staat; 

lonen die niet tot stand zijn gekomen als 

gevolg van vrije onderhandelingen tussen 

werknemers en werkgevers; een gebrek 

aan een transparant 

wetgevingsinstrument met een 

discriminerend effect voor joint ventures 

en andere buitenlandse investeringen als 

gevolg; toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

 De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

één of meerdere economische sectoren 

van het land van uitvoer leiden 

automatisch tot het gebruik van in 

internationale context, derde landen of de 

EU niet-verstoorde prijzen, kosten of 

benchmarks voor elke productiefactor 

voor de berekening van de normale 

waarde. 

 Indien een producent-exporteur uit een 

land dat ervan wordt beschuldigd niet aan 

deze voorwaarden te voldoen duidelijk 

kan aantonen dat zijn kosten van een of 

meer afzonderlijke productiefactoren niet 

verstoord zijn, worden die kosten gebruikt 

voor de berekening van de normale 

waarde. 
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Or. fr 

Motivering 

Er dient rekening te worden gehouden met andere factoren, zoals industriële overcapaciteit 

die leidt tot ernstige gevolgen voor de bevoorrading van de wereldmarkt en zo ook voor de 

prijzen, terwijl valutamanipulatie het mogelijk maakt om tegen ondergewaardeerde prijzen uit 

te voeren. Bovendien maakt het deel uit van de rol van het Parlement dat het kan vragen om 

een rapport op te stellen of, indien er reeds een rapport bestaat, dit te actualiseren, zonder 

rechtstreeks tussenbeide te komen in de procedure, aangezien dan het gevaar zou bestaan dat 

dit de vorm zou aannemen van een wetgevingshandeling die kan worden betwist voor de 

WTO. 

 

Amendement  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

b) Verstoringen van betekenis als 

bedoeld onder a) kunnen onder meer 

worden geacht zich voor te doen wanneer 

de gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed 

of wanneer er sprake is van 

overcapaciteit1 bis. Bij de beoordeling of 

zich al dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, wordt onder meer acht geslagen 

op de mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: staatsinmenging, direct of 

indirect, (bijv. via overheidsinstanties) in 

de toewijzing van middelen, 

besluitvorming en ondernemingen, 

bijvoorbeeld door toepassing van door de 

staat vastgestelde prijzen of door 

discriminerende belasting-, handels- of 

monetaire regelingen; door de staat 
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discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

veroorzaakte verstoringen in de werking 

van geprivatiseerde ondernemingen en 

het gebruik van niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen; het 

ontbreken van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert (toepassing van internationale 

boekhoudnormen, bescherming van 

aandeelhouders, algemene 

toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); het ontbreken van 

transparante en doeltreffende regelgeving 

waardoor de eerbiediging van de 

eigendomsrechten en de werking van een 

goed functionerende 

faillissementsregeling worden belemmerd; 

het ontbreken van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; loontarieven die 

niet tot stand zijn gekomen als gevolg van 

vrije onderhandelingen tussen 

werknemers en bestuur; het ontbreken 

van transparante regelgeving, met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als gevolg, en 

toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren; de uitblijvende 

ratificering en correcte uitvoering van de 

basisverdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) en van 

multilaterale milieuovereenkomsten 

waarbij de Unie partij is; de niet-naleving 

van de relevante aanbevelingen van de 

OESO met betrekking tot de belastingen 

(bijv. het BEPS-initiatief), en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Ter indicatie is in de bijlage een 

gedetailleerde lijst van voorbeelden van 

verstoringen van betekenis opgenomen 

die tijdens eerdere antidumpingzaken aan 

het licht kwamen. Deze lijst wordt na elk 
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geval bijgewerkt. 

 _________________ 

 1 bis Van overcapaciteit is sprake wanneer 

de handelsoverschotten structureel 

beginnen te worden zonder vergelijkbaar 

voordeel in het land, wanneer de 

binnenlandse prijzen en kosten lager zijn 

dan de prijzen op de wereldmarkt of 

wanneer investeringen in nieuwe 

productiecapaciteit worden gerealiseerd in 

weerwil van een groeiend 

handelsoverschot. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

b) Verstoringen van betekenis als 

bedoeld onder a) zijn die verstoringen die 

zich voordoen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Bij de beoordeling of 

zich al dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, wordt onder meer acht geslagen 

op de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in handen 

zijn van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 
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prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; een hoge mate van 

staatsinmenging, direct of indirect, (bijv. 

via overheidsinstanties) in de toewijzing 

van de middelen en de besluitvorming van 

ondernemingen, bijvoorbeeld door 

toepassing van door de staat vastgestelde 

prijzen of door discriminerende belasting-

, handels- of monetaire regelingen; het 

bestaan van door de staat veroorzaakte 

verstoringen in de werking van 

geprivatiseerde ondernemingen en van 

het gebruik van niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen; het 

ontbreken of de ontoereikende toepassing 

van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert (toepassing van internationale 

boekhoudnormen, bescherming van 

aandeelhouders, algemene 

toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); het ontbreken of de 

ontoereikende toepassing van coherente, 

doeltreffende en transparante regelgeving 

die garandeert dat de eigendomsrechten 

worden gerespecteerd en dat een goed 

functionerende faillissementsregeling 

wordt toegepast; het ontbreken van een 

echte, van de staat onafhankelijke 

financiële sector waarvoor rechtens en 

feitelijk voldoende waarborgen gelden en 

waarop degelijk toezicht wordt gehouden; 

en eventuele andere omstandigheden die 

de Commissie geschikt acht om te 

beoordelen of er verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overige factoren, zoals 

overheidsingrijpen, monopolies of 

oligopolies en overige factoren, worden 

beïnvloed, waardoor een bijzondere 

marktsituatie ontstaat die geen goede 

vergelijking mogelijk maakt van de 

uitvoerprijzen en binnenlandse prijzen en 

kosten. Bij de beoordeling of zich al dan 

niet verstoringen van betekenis voordoen, 

kan onder meer acht worden geslagen op 

de mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die – direct of indirect – in 

handen zijn van de autoriteiten van het land 

van uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; directe of indirecte 

overheidsdeelneming in ondernemingen, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen, kosten of andere commerciële 

beslissingen van dergelijke 

ondernemingen mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

een of meer binnenlandse leveranciers 

bevoordelen of de vrije marktwerking 

anderszins beïnvloeden; toegang tot 

financiering door instellingen die de 

doelstellingen van het overheidsbeleid 

uitvoeren, onder meer door middel van 

sectorale subsidies of het bestaan van 

oligopolies of monopolies op de markt 

voor grondstoffen of productiefactoren en 

eventuele andere omstandigheden die de 
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Commissie geschikt acht om te beoordelen 

of er verstoringen van betekenis aanwezig 

zijn. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis als 

bedoeld onder a) zijn die verstoringen die 

zich voordoen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Bij de beoordeling of 

zich al dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, wordt onder meer acht geslagen 

op de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in handen 

zijn van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen, hetgeen feitelijk en rechtens 

ten koste gaat van passende corporate 

governance; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het ontbreken van een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling waardoor de 

uitoefening van eigendomsrechten wordt 
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belemmerd; loontarieven die niet tot stand 

zijn gekomen als gevolg van vrije 

onderhandelingen tussen werknemers en 

bestuur; het ontbreken van transparante 

regelgeving, met discriminatie van joint 

ventures en andere buitenlandse 

investeringen als gevolg; toegang tot 

financiering door instellingen die de 

doelstellingen van het overheidsbeleid 

uitvoeren en eventuele andere 

omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 

 

Amendement  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 
ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 

b) Bij de beoordeling van het 

effectieve gedrag van een land van uitvoer 

als bedoeld onder a) wordt acht geslagen 

op de volgende criteria: grote 

staatsinmenging, hetzij rechtstreeks, hetzij 

onrechtstreeks (bijv. via 

overheidsinstanties) in de toewijzing van 

de middelen en de besluitvorming van 

ondernemingen, bijvoorbeeld door 

toepassing van door de staat vastgestelde 

prijzen of door discriminerende belasting-, 

handels- of monetaire regelingen; door de 

staat veroorzaakte verstoringen in de 

werking van geprivatiseerde 

ondernemingen en niet-marktconforme 

handels- of compensatieregelingen (zoals 

ruilhandel); afwezigheid van een 

transparant en niet-discriminerend 

vennootschapsrecht dat een degelijke 

bedrijfsvoering garandeert (toepassing 
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de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

van internationale boekhoudnormen, 

bescherming van aandeelhouders, 

algemene toegankelijkheid van correcte 

bedrijfsgegevens); afwezigheid van een 

coherente, doeltreffende en transparante 

regelgeving die garandeert dat de 

eigendomsrechten worden gerespecteerd 

en dat een goed functionerende 

faillissementsregeling wordt toegepast; 

afwezigheid van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; het feit dat een 

marktaandeel van meer dan 40 % van de 

sectorale wereldmarkt in handen is van de 

bedrijfstak van het land van uitvoer, 

hetgeen een teken kan zijn van misbruik 

van een dominante positie; niet-naleving 

van de internationale en Europese 

sociale, fiscale en milieunormen; en elk 

ander criterium of bewijs dat de 

Commissie geschikt acht om het bestaan 

van verstoringen van betekenis te 

beoordelen. 

Or. it 

Amendement  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten van een of meer productiefactoren 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed of zeer laag zijn als 

gevolg van niet-naleving van 
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verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

internationale basisnormen op sociaal en 

milieugebied. Bij de beoordeling of zich al 

dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, wordt onder meer acht geslagen 

op de mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: door de staat veroorzaakte 

verstoringen in de werking van 

geprivatiseerde ondernemingen en het 

gebruik van niet-marktconforme handels- 

of compensatieregelingen; het ontbreken 

van een transparant en niet-

discriminerend vennootschapsrecht dat 

degelijke corporate governance 

garandeert; het ontbreken van 

transparante en doeltreffende regelgeving 

waardoor de eerbiediging van de 

eigendomsrechten en de werking van een 

goed functionerende 

faillissementsregeling worden belemmerd; 

het ontbreken van een echte, van de staat 

onafhankelijke financiële sector waarvoor 

rechtens en feitelijk voldoende 

waarborgen gelden en waarop degelijk 

toezicht wordt gehouden; de gebrekkige 

tenuitvoerlegging van multilaterale 

milieuovereenkomsten waarbij de Unie op 

een gegeven moment partij is en van de 

IAO-verdragen, zoals opgenomen in 

bijlage I bis, en eventuele andere 

omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor b) Verstoringen van betekenis voor 
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het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten niet door de vrije marktwerking tot 

stand komen, maar door substantieel 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

hetgeen feitelijk en rechtens ten koste 

gaat van passende corporate governance; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het ontbreken van een 

transparant en doeltreffend 

vennootschapsrecht; het ontbreken van 

transparante regelgeving, met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als mogelijk 

gevolg; toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1036/2016 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. De 

Commissie stelt een openbare lijst op van 

mogelijke criteria en omstandigheden – 

met voorbeelden – die bijdragen tot de 

waarde en rechtvaardiging van het 

gebruik van de methode voor niet-

marktsituaties. 

Or. en 

Motivering 

De invoering van een openbare lijst met voorbeelden helpt alle belanghebbenden de aard en 

het karakter van "verstoringen van betekenis" te begrijpen die voortvloeien uit 

overheidsingrijpen bij de exporteur/producent. Deze "openbare" lijst die regelmatig wordt 

bijgewerkt biedt een voortdurend en actueel inzicht, met name wanneer het wordt 

gepubliceerd in het standaard jaarverslag van de Commissie aan het Parlement. Deze 
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lijstbenadering is uitgebreider dan de benadering met belangrijke voorbeelden, zoals 

momenteel opgenomen in het voorstel van de Commissie. 

 

Amendement  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; de niet-handhaving van 

multilaterale milieuovereenkomsten 

waarbij de Unie partij is; de niet-

handhaving van basisverdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie; en 

toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren. 
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Or. en 

 

Amendement  71 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis als 

bedoeld onder a) worden onder meer 

geacht zich voor te doen wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Bij de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, 

wordt onder meer acht geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren of anderszins 

niet gescheiden van de overheid opereren 

en eventuele andere omstandigheden die 

de Commissie geschikt acht om te 

beoordelen of er verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn. 

Or. en 



 

AM\1127399NL.docx 93/157 PE604.811v02-00 

 NL 

 

Amendement  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis als 

bedoeld onder a) worden onder meer 

geacht zich voor te doen wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Bij de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, 

wordt onder meer acht geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven of 

andere omstandigheden, waardoor 

inmenging van de overheid in de prijzen of 

kosten mogelijk wordt, onder meer via de 

toewijzing van middelen en beslissingen 

van ondernemingen; discriminerend 

overheidsbeleid of discriminerende 

overheidsmaatregelen die binnenlandse 

leveranciers bevoordelen of de vrije 

marktwerking anderszins beïnvloeden; en 

toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren. 

Or. en 
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Amendement  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis die van 

grote invloed zijn op de eerlijke 

mededinging voor het betrokken product 

als bedoeld onder a) kunnen onder meer 

worden geacht zich voor te doen wanneer 

de gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder belastingen en de kosten van 

primaire en secundaire grondstoffen en 

arbeid en de naleving van de 

milieuverplichtingen, door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed om 

een ongelijk speelveld te creëren. Bij de 

beoordeling of zich al dan niet verstoringen 

van betekenis voordoen, kan onder meer 

acht worden geslagen op de mogelijke 

gevolgen van de volgende factoren: het feit 

dat de markt in kwestie voor een groot deel 

wordt bediend door ondernemingen die in 

handen zijn van de autoriteiten van het land 

van uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten. 

Or. en 

Motivering 

Noodzakelijk voor een volledig en uitgebreid beeld van de situatie. 

 

Amendement  74 
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Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten 

van grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten niet door de vrije marktwerking tot 

stand komen, maar door substantieel 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 
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Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen substantieel worden 

beïnvloed. Bij de beoordeling of zich al 

dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, wordt onder meer acht geslagen 

op de mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

Or. en 

Motivering 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 
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Amendement  76 

Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

substantieel overheidsingrijpen worden 

beïnvloed. Bij de beoordeling of zich al 

dan niet verstoringen van betekenis 

voordoen, kan onder meer acht worden 

geslagen op de daadwerkelijke gevolgen 

van de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in handen 

zijn van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

Or. en 

Motivering 

Het is noodzakelijk om een strikte definitie te hebben van verstoringen van betekenis. 

 

Amendement  77 
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Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

zijn die verstoringen die zich voordoen 
wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 
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Artikel 2 – lid 6 bis – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Verstoringen van betekenis voor 

het betrokken product als bedoeld onder a) 

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

b) Verstoringen van betekenis die van 

grote invloed zijn op de eerlijke 

mededinging voor het betrokken product 

als bedoeld onder a) kunnen onder meer 

worden geacht zich voor te doen wanneer 

de gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder belastingen en de kosten van 

primaire en secundaire grondstoffen en 

arbeid en de naleving van de 

milieuverplichtingen, door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed om te 

zorgen voor oneerlijke 

concurrentievoordelen. Bij de beoordeling 

of zich al dan niet verstoringen van 

betekenis voordoen, kan onder meer acht 

worden geslagen op de mogelijke gevolgen 

van de volgende factoren: het feit dat de 

markt in kwestie voor een groot deel wordt 

bediend door ondernemingen die in handen 

zijn van de autoriteiten van het land van 

uitvoer, waarover deze zeggenschap 

hebben of waarop deze beleidstoezicht 

uitoefenen; inmenging van de overheid in 

de prijzen of kosten om op oneerlijke wijze 

te zorgen voor concurrentievoordelen. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Bij het vaststellen van de betekenis 
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van de onder a) aangemerkte verstoringen 

houdt de Commissie onder meer rekening 

met het aandeel van dergelijke verstoorde 

prijzen en kosten in de totale 

productiekosten van het desbetreffende 

product en het voordeel dat zij opleveren 

voor exporteurs van het desbetreffende 

product in vergelijking met niet-

verstoorde prijzen en kosten. 

Or. en 

Motivering 

De betekenis van de verstoringen wordt beoordeeld aan de hand van de productiekosten van 

het desbetreffende product en niet aan de hand van de economie van het land van uitvoer als 

zodanig. 

 

Amendement  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. Het rapport moet 

betrekking hebben op zowel verstoringen 

die specifiek zijn voor de sector of de 

onderneming als macro-

economische/systemische verstoringen, 

waarbij deze laatste van bijzonder belang 

zijn in sectoren met een groot aandeel 

kmo's. De bedrijfstak van de Unie wordt 

geraadpleegd bij het opstellen van het 
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gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. Bij gebrek aan een rapport 

gebruikt de Commissie alle beschikbare 

informatie of gegevens om het bestaan 

van een of meer verstoringen van 

betekenis vast te stellen en om de methode 

als bedoeld onder a) te hanteren indien is 

voldaan aan de desbetreffende vereisten. 

 Bij het starten van een onderzoek in 

verband met de invoer uit een land of 

sector ten aanzien waarvan de Commissie 

beschikt over gegronde aanwijzingen die 

duiden op de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis, doet de 

Commissie een voorlopige vaststelling met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in dat land of 

die sectoren en stelt zij de partijen bij het 

onderzoek hiervan op de hoogte. De 

Commissie doet uiterlijk 45 dagen na het 

starten van een onderzoek definitieve 

vaststellingen met betrekking tot de 

aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in een land of sector en neemt 

hierbij alle relevante gegevens uit het 

dossier in aanmerking. Belanghebbenden 

krijgen tien dagen de tijd om te reageren 

op deze vaststellingen. Vaststellingen dat 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn 

in een bepaald land of bepaalde sector 

gelden totdat voldoende bewijs bestaat dat 

dit land of deze sector niet langer wordt 

beïnvloed door verstoringen van betekenis 

en blijven van kracht totdat zij worden 

ingetrokken. 

 In overeenstemming met de aan de 

instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, moet de 

Commissie het rapport bijwerken. 
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Or. en 

 

Amendement  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) Op eigen initiatief of op verzoek 

van het Europees Parlement, een lidstaat 

of een bedrijfstak van de Unie (met 

inbegrip van vakbonden en kmo's), 

brengen de diensten van de Commissie een 

rapport uit over de specifieke situatie in 

een bepaald land (uitgaande van 

horizontale landelijke verstoringen en 

vervolgens geconcentreerd op 

productiefactoren en sectorale 

verstoringen) of een bepaalde sector met 

betrekking tot de onder b) vermelde 

criteria. 

 Voor die landen waar sprake is van een 

aanzienlijk aantal geopende 

antidumpingzaken moet het rapport drie 

maanden vóór de inwerkingtreding van 

deze verordening worden voltooid en 

binnen 15 dagen na de inwerkingtreding 

van deze verordening worden 

aangenomen. De bedrijfstak van de Unie, 

met inbegrip van vakbonden en kmo's, 

wordt geraadpleegd bij het opstellen van 

het rapport. Bij het opstellen van een 
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rapport werkt de Commissie samen met de 

belangrijkste handelspartners van de 

Unie. 

 Een dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

 In overeenstemming met de aan de 

instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement, een 

lidstaat of de bedrijfstak van de Unie – 

met inbegrip van vakbonden en kmo's – of 

op eigen initiatief van de Commissie 

wanneer de omstandigheden in een 

specifiek land of specifieke sector zijn 

gewijzigd, neemt de Commissie een 

specifiek rapport aan of werkt zij een 

bestaand rapport bij. De Commissie moet 

dit rapport hoe dan ook om de tweeënhalf 

jaar evalueren. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd en volledig 

rapport uit of actualiseren een bestaand 

rapport over de specifieke situatie in een 

bepaald land of een bepaalde sector met 

betrekking tot de onder b) vermelde 

criteria. Voor die landen en sectoren waar 

sprake is van een aanzienlijk aantal 

gemelde gevallen van antidumping moet 

het rapport worden voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie moet worden geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport; de specifieke 

economische en commerciële kenmerken 

van kleine en middelgrote 

ondernemingen, evenals de sectoren 

waarin zij actief zijn, worden bij het 

opstellen van de rapporten in aanmerking 

genomen. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen; zij kunnen dan ook 

informatie doorgeven om aan te tonen dat 

er een verstoring van betekenis bestaat. In 

het kader van deze onderzoeken wordt 

specifieke aandacht en steun gegeven aan 

kleine en middelgrote ondernemingen. Bij 

de desbetreffende vaststellingen worden 

alle relevante gegevens uit het dossier in 

aanmerking genomen. Het Europees 

Parlement houdt toezicht op de 

totstandkoming van het rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, dient de 

Commissie het rapport op te stellen of te 
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actualiseren. De Europese Commissie 

moet hoe dan ook om de twee jaar het 

rapport actualiseren. 

Or. fr 

 

Amendement  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie wordt geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport. Een dergelijk 

rapport en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector. Bij 

gebrek aan een rapport gebruikt de 

Commissie alle beschikbare informatie of 

gegevens om het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis vast te stellen 

en om de methode als bedoeld onder a) te 

hanteren indien is voldaan aan de 

desbetreffende vereisten. 

 De Commissie doet uiterlijk drie maanden 

na het starten van een onderzoek 

definitieve vaststellingen met betrekking 

tot de aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in een land of sector en neemt 

hierbij alle relevante gegevens uit het 

dossier in aanmerking. Belanghebbenden 
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krijgen tien dagen de tijd om te reageren 

op deze vaststellingen. 

 In overeenstemming met de aan de 

instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, moet de 

Commissie het rapport bijwerken. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) Waar passend brengen de diensten 

van de Commissie een rapport uit over de 

specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen met een aanzienlijk aantal 

antidumpingonderzoeken wordt het 

rapport voltooid en aangenomen vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Alle belanghebbenden, met inbegrip van 

de bedrijfstak van de Unie en 

buitenlandse exporteurs uit en de 

overheid van het land van uitvoer, worden 

geraadpleegd tijdens het opstellen van het 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 
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gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Het rapport is niet 

bindend en bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

 Op verzoek van het Europees Parlement 

of in het geval van gewijzigde 

omstandigheden in een specifiek land of 

specifieke sector, moet de Commissie het 

rapport bijwerken. De Commissie moet dit 

rapport hoe dan ook om de twee jaar 

evalueren. Het rapport is niet bindend, 

maar de Commissie licht haar redenering 

ten aanzien van de gevonden verstoringen 

en de gebruikte methode naar behoren toe 

bij de instelling van maatregelen. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie wordt geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport en mag ook 

aanwijzingen leveren die duiden op de 

aanwezigheid van verstoringen van 
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die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

betekenis. Dergelijke aanwijzingen 

moeten in acht worden genomen bij 

besluiten over het opstellen of bijwerken 

van de desbetreffende rapporten. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. In overeenstemming met de aan 

de instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, stelt de 

Commissie een rapport op of werkt zij het 

rapport bij. De Commissie evalueert dit 

rapport hoe dan ook om de twee jaar. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 
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land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 
opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

bekendgemaakt vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie en vakbonden worden 

geraadpleegd bij het opstellen van het 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om 

opmerkingen over het rapport te maken of 

zich daarop te beroepen. Bij de 

desbetreffende vaststellingen worden alle 

relevante gegevens uit het dossier in 

aanmerking genomen. 

 De Commissie werkt het rapport om de 

twee jaar bij. De Commissie werkt het 

rapport ook bij op verzoek van het 

Europees Parlement, de bedrijfstak van de 

Unie of vakbonden, of op eigen initiatief 

van de Commissie wanneer de 

omstandigheden in een specifiek land of 

specifieke sector zijn gewijzigd. De 

Commissie neemt in haar jaarverslag over 

de antidumping-, antisubsidie- en 

vrijwaringsactiviteiten van de Unie een 

analyse op van de uitvoering van deze 

verordening en legt dit verslag voor aan 

het Europees Parlement. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 
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Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Alle 

dergelijke rapporten en de daaraan ten 

grondslag liggende bewijsstukken kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie wordt geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport. 

 Alle dergelijke rapporten en de daaraan ten 

grondslag liggende bewijsstukken kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Specifieke aandacht dient uit te 

gaan naar de kleine en middelgrote 

ondernemingen van de bedrijfstak van de 

Unie. Bij de desbetreffende vaststellingen 

worden alle relevante gegevens uit het 

dossier in aanmerking genomen. 

 Het Europees Parlement houdt toezicht op 

de totstandkoming van het rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of in 

het geval van gewijzigde omstandigheden 

in een specifiek land of specifieke sector 
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dient de Commissie een rapport op te 

stellen of, indien dit reeds was gebeurd, 

het rapport te actualiseren. 

 De Europese Commissie verricht hoe dan 

ook om de twee jaar een evaluatie van het 

rapport. 

Or. fr 

Motivering 

Het maakt deel uit van de rol van het Parlement om te kunnen vragen om een rapport op te 

stellen of, indien er reeds een rapport bestaat, dit te actualiseren, zonder rechtstreeks 

tussenbeide te komen in de procedure, aangezien dan het gevaar zou bestaan dat dit de vorm 

zou aannemen van een wetgevingshandeling die kan worden betwist voor de WTO. 

 

Amendement  88 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 
opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

c) Wanneer de Commissie beschikt 

over gegronde aanwijzingen die duiden op 

de mogelijke aanwezigheid van een of 

meer verstoringen van betekenis zoals 

bedoeld onder b), wordt een gedetailleerd 

rapport opgesteld of bijgewerkt over de 

marktomstandigheden, zoals omschreven 

onder b), in een bepaald land of een 

bepaalde sector. De bedrijfstak van de 

Unie wordt geraadpleegd bij het opstellen 

van het rapport. Een dergelijk rapport en 

de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector. De 

belanghebbenden hebben in het kader van 

elk onderzoek waarin het rapport of de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

worden gebruikt, voldoende gelegenheid 

om opmerkingen over het rapport te 
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genomen. maken of zich daarop te beroepen. De 

Commissie doet uiterlijk drie maanden na 

het starten van een onderzoek definitieve 
vaststellingen met betrekking tot de 

aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in een land of sector en neemt 

hierbij alle relevante gegevens uit het 

dossier in aanmerking. 

 In overeenstemming met de aan de 

instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, werkt 

de Commissie het rapport bij. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een rapport uit over de specifieke 

situatie in een bepaald land of een bepaalde 

sector met betrekking tot de onder b) 

vermelde criteria wanneer zij toegang 

hebben tot gegronde informatie over de 

mogelijke aanwezigheid van verstoringen 

van betekenis. Voor die landen waar een 

aanzienlijk aantal zaken met betrekking 

tot antidumping is geopend en wordt 

verondersteld dat verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, wordt het rapport 

voltooid en aangenomen vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

De bedrijfstak van de Unie wordt 

geraadpleegd bij het opstellen van het 
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beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken, deze te 

ontkrachten of zich daarop te beroepen. 

Bij de desbetreffende vaststellingen 

worden alle relevante gegevens uit het 

dossier in aanmerking genomen. De 

Commissie werkt het rapport regelmatig 

bij en herziet het in elk geval om de twee 

jaar. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie brengt een rapport uit wanneer zij toegang heeft tot gegronde aanwijzingen 

(van de bedrijfstak of een lidstaat of iemand anders) die duiden op de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis. De rapporten moeten regelmatig worden herzien; 

belanghebbenden moeten het recht hebben om de feitelijke details van een rapport te 

ontkrachten. 

 

Amendement  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

c) Wanneer de Commissie beschikt 

over gegronde aanwijzingen die duiden op 

de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis zoals bedoeld 

onder b), en waar passend voor de 

doeltreffende toepassing van deze 

verordening, wordt een rapport opgesteld 
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worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

of bijgewerkt over de 

marktomstandigheden, zoals omschreven 

onder b), in een bepaald land of een 

bepaalde sector. Dergelijke rapporten en 

de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens te ontkrachten, 

aan te vullen, daarover opmerkingen te 

maken of zich daarop te beroepen. Bij de 

desbetreffende vaststellingen met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis worden alle 

relevante gegevens uit het dossier in 

aanmerking genomen. Indien nodig herziet 

de Commissie dit rapport en werkt zij het 

bij in het geval van een verandering in de 

marktomstandigheden, zoals bedoeld 

onder b). Het rapport moet ten minste om 

de twee jaar worden herzien. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 
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eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie en vakbonden worden 

geraadpleegd bij het opstellen van het 

rapport. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

c) Wanneer de Commissie beschikt 

over gegronde aanwijzingen die duiden op 

de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis zoals bedoeld 

onder b), en waar passend voor de 

doeltreffende toepassing van deze 

verordening, kunnen de diensten van de 

Commissie een rapport uitbrengen over de 

marktomstandigheden, zoals omschreven 

onder b), in een bepaald land of een 

bepaalde sector of dit rapport bijwerken. 

Dergelijke rapporten en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

opgenomen in het dossier van elk 
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die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens te ontkrachten, aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen met betrekking tot de 

aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis worden alle relevante gegevens 

uit het dossier in aanmerking genomen. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met 

betrekking tot de onder b) vermelde 

criteria. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De Commissie brengt op eigen 

initiatief of op verzoek van een 

bedrijfstak, een vakbond of ngo's 

rapporten uit over de specifieke situatie 

ten aanzien van economische, belasting-, 

sociale en milieudumpingpraktijken in 

landen die handelspartner zijn van de 

Europese Unie of in bepaalde relevante 

sectoren en werkt deze rapporten bij. De 

Commissie herziet haar rapporten ten 

minste om de twee jaar. Een dergelijk 

rapport en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens kunnen worden 

opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden, 

waaronder vakbonden en kmo's, hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 
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voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De diensten van de Commissie 

brengen een gedetailleerd rapport uit over 

de marktomstandigheden zoals bedoeld 

onder b), in een bepaald land of een 

bepaalde sector. Een dergelijk rapport en 

de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. De Commissie doet 

uiterlijk drie maanden na het starten van 

een onderzoek definitieve vaststellingen 

met betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in een land of 

sector en neemt hierbij alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking. 

Or. en 
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Amendement  95 

Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot de onder b) vermelde criteria. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) Wanneer de Commissie beschikt 

over gegronde aanwijzingen die duiden op 

de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis zoals bedoeld 

onder b), stelt zij een rapport op over de 

marktomstandigheden, zoals omschreven 

onder b), in een bepaald land of een 

bepaalde sector of werkt zij dit rapport bij. 

Dergelijke rapporten en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens te ontkrachten, aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen met betrekking tot de 

aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis worden alle relevante gegevens 

uit het dossier in aanmerking genomen. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie moet verplicht zijn rapporten uit te brengen wanneer zij beschikt over gegrond 

bewijs voor verstoringen van betekenis. Het is bovendien noodzakelijk dat rapporten altijd 

worden opgenomen in het dossier van het onderzoek. 

 

Amendement  96 

Helmut Scholz 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Waar passend kunnen de diensten 

van de Commissie een rapport uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met 

betrekking tot de onder b) vermelde 

criteria. Een dergelijk rapport en de 

daaraan ten grondslag liggende gegevens 

kunnen worden opgenomen in het dossier 

van elk eventueel onderzoek betreffende 

dat land of die sector. De belanghebbenden 

hebben in het kader van elk onderzoek 

waarin het rapport of de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid om dat 

verslag of die gegevens aan te vullen, 

daarover opmerkingen te maken of zich 

daarop te beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

c) De Commissie brengt rapporten 

uit over de specifieke situatie ten aanzien 

van economische, belasting-, sociale en 

milieudumpingpraktijken in landen die 

handelspartner zijn van de Europese Unie 

of in bepaalde relevante sectoren en werkt 

deze bij. De Commissie herziet haar 

rapporten ten minste om de vier jaar. Een 

dergelijk rapport en de daaraan ten 

grondslag liggende gegevens kunnen 

worden opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek of 

overeenkomstig artikel 12 een verzoek om 

een heropening van een onderzoek 
indient. Wanneer uit de conclusies van het 

rapport blijkt dat er een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

vormt het rapport uit hoofde van lid 6, 

onder b), voldoende bewijs om te 

rechtvaardigen dat de berekening van de 

normale waarde volgens de methode als 

bedoeld onder a) verloopt. Van de 

bedrijfstak van de Unie worden hoe dan 

ook geen bijkomende lasten gevraagd. 

 Bij gebrek aan een rapport gebruikt de 

Commissie alle beschikbare informatie of 

gegevens om het bestaan van verstoringen 

van betekenis vast te stellen en om de 

methode als bedoeld onder a) te hanteren 

indien is voldaan aan de desbetreffende 

vereisten. 

 Er wordt voorzien in een helpdesk en 

speciale mechanismen (bijv. gratis 

juridisch advies, nadrukkelijke 

gebruiksvriendelijke richtsnoeren, met 

name met betrekking tot 

geheimhoudingsregels) om kmo's te 

helpen gebruik te maken van de rapporten 

en klachten in te dienen. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er verstoringen van betekenis 

aanwezig zijn, vormt het rapport uit 

hoofde van lid 6, onder b) voldoende 

bewijs om te rechtvaardigen dat de 

berekening van de normale waarde 

volgens de methodologie als bedoeld 

onder a) verloopt. Hoe dan ook mag geen 

enkele bijkomende last worden opgelegd 

aan de bedrijfstak van de Unie en dient er, 

gezien de moeilijkheden waarmee zij 

kunnen worden geconfronteerd, 

specifieke steun te worden gepland voor 

en verleend aan kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

 De afwezigheid van een rapport 

weerhoudt de Commissie er niet van 

gebruik te maken van alle beschikbare 

informatie of gegevens om het bestaan 

van verstoringen van betekenis vast te 

stellen en om de methodologie als bedoeld 

onder a) te hanteren indien is voldaan 

aan de desbetreffende vereisten. 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 
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baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

 Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er verstoringen van betekenis 

aanwezig zijn, vormt het rapport uit 

hoofde van lid 6, onder b) voldoende 

bewijs om te rechtvaardigen dat de 

berekening van de normale waarde 

volgens de methodologie als bedoeld 

onder a) verloopt. Hoe dan ook mag er 

geen enkele bijkomende last worden 

opgelegd aan de bedrijfstak van de Unie 

en meer bepaald aan de kleine en 

middelgrote ondernemingen, die – indien 

zij dat wensen – begeleiding moeten 

krijgen. 

 De afwezigheid van een rapport 

weerhoudt de Commissie er niet van 

gebruik te maken van alle beschikbare 

informatie of gegevens om het bestaan 

van verstoringen van betekenis vast te 

stellen en om de methodologie als bedoeld 

onder a) te hanteren indien is voldaan 

aan de desbetreffende vereisten. 

Or. fr 

Motivering 

Kleine en middelgrote ondernemingen ervaren bijkomende moeilijkheden op het gebied van 

kosten en toegang tot documenten tijdens het opzoekwerk dat gebeurt alvorens de Commissie 

wordt gevraagd een onderzoek op te starten. 

 

Amendement  100 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er een of meer verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, vormt het rapport 

uit hoofde van lid 6, onder b), voldoende 

bewijs om te rechtvaardigen dat de 

berekening van de normale waarde 

volgens de methode als bedoeld onder a) 

verloopt. Van de bedrijfstak van de Unie 

wordt hoe dan ook geen aanvullend 

bewijs gevraagd. 

 Bij gebrek aan een rapport gebruikt de 

Commissie alle beschikbare informatie of 

gegevens om het bestaan van een of meer 

verstoringen van betekenis vast te stellen 

en om de methode als bedoeld onder a) te 

hanteren indien is voldaan aan de 

desbetreffende vereisten. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

 Wanneer uit de conclusies van de 

rapporten blijkt dat er een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 
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vormt het rapport uit hoofde van lid 6, 

onder b), voldoende bewijs om te 

rechtvaardigen dat de berekening van de 

normale waarde volgens de methode als 

bedoeld onder a) verloopt. De bedrijfstak 

van de Unie worden hoe dan ook geen 

bijkomende lasten opgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er een of meer verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, vormt het rapport 

uit hoofde van lid 7, onder b), voldoende 

bewijs om te rechtvaardigen dat de 

berekening van de normale waarde 

volgens de methode als bedoeld onder a) 

verloopt. De bedrijfstak van de Unie 

worden hoe dan ook geen bijkomende 

lasten opgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 
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Verordening (EU) nr. 1036/2016 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er een of meer verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn, vormt het rapport 

zoals bedoeld onder c), voldoende bewijs 

om te rechtvaardigen dat de berekening 

van de normale waarde volgens de 

methode als bedoeld onder a) verloopt. De 

bedrijfstak van de Unie worden hoe dan 

ook geen bijkomende lasten opgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder 

c), van dit lid wanneer zij overeenkomstig 

artikel 5 een klacht of overeenkomstig 

artikel 11 een verzoek om een nieuw 

onderzoek indient. Wanneer uit het 

rapport blijkt dat er een of meer 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn, 

vormt het rapport voldoende bewijs om te 

rechtvaardigen dat de berekening van de 

normale waarde volgens de methode als 
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bedoeld onder a) van dit lid verloopt. De 

bedrijfstak van de Unie worden hoe dan 

ook geen bijkomende lasten opgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op de overeenkomstig artikel 5, lid 

9, vastgestelde feiten van het rapport als 

bedoeld onder c) wanneer zij 

overeenkomstig artikel 5 een klacht of 

overeenkomstig artikel 11 een verzoek om 

een nieuw onderzoek indient. Wanneer 

nog geen rapport beschikbaar is, 

onderzoekt de Commissie de klacht 

overeenkomstig de relevante artikelen. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan 

zich voor de berekening van de normale 

waarde baseren op het rapport als bedoeld 

onder c) wanneer zij overeenkomstig 

d) De bedrijfstak en de vakbonden 

van de Unie kunnen zich voor de 

berekening van de normale waarde baseren 

op het rapport als bedoeld onder c) 
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artikel 5 een klacht of overeenkomstig 

artikel 11 een verzoek om een nieuw 

onderzoek indient. 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek 

indienen. Wanneer nog geen rapport 

beschikbaar is, onderzoekt de Commissie 

de klacht overeenkomstig de relevante 

artikelen van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale 

waarde baseren op het rapport als bedoeld 

onder c) wanneer zij overeenkomstig 

artikel 5 een klacht of overeenkomstig 

artikel 11 een verzoek om een nieuw 

onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

baseren op het bewijs van het rapport als 

bedoeld onder c) wanneer het niveau van 

het bewijsmateriaal voldoende is met het 

oog op artikel 5, lid 9, wanneer zij 

overeenkomstig artikel 5 een klacht, 

overeenkomstig artikel 11 een verzoek om 

een nieuw onderzoek of overeenkomstig 

artikel 12 een verzoek om een heropening 

van een onderzoek indient. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 
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voor de berekening van de normale 

waarde baseren op het rapport als bedoeld 

onder c) wanneer zij overeenkomstig 

artikel 5 een klacht of overeenkomstig 

artikel 11 een verzoek om een nieuw 

onderzoek indient. 

baseren op het bewijs van het rapport als 

bedoeld onder c) wanneer het niveau van 

het bewijsmateriaal voldoende is met het 

oog op artikel 5, lid 9, wanneer zij 

overeenkomstig artikel 5 een klacht of 

overeenkomstig artikel 11 een verzoek om 

een nieuw onderzoek, of overeenkomstig 

artikel 12 een verzoek om een heropening 

van een onderzoek indient. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op bewijs van het rapport als 

bedoeld onder c) wanneer zij 

overeenkomstig artikel 5 een klacht of 

overeenkomstig artikel 11 een verzoek om 

een nieuw onderzoek of overeenkomstig 

artikel 12 een verzoek om een heropening 

van een onderzoek indient. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale 

waarde baseren op het rapport als bedoeld 

onder c) wanneer zij overeenkomstig 

artikel 5 een klacht of overeenkomstig 

artikel 11 een verzoek om een nieuw 

onderzoek indient. 

d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

baseren op het bewijs van het rapport als 

bedoeld onder c), met het oog op artikel 5, 

lid 9, wanneer zij overeenkomstig artikel 5 

een klacht of overeenkomstig artikel 11 

een verzoek om een nieuw onderzoek of 

overeenkomstig artikel 12 een verzoek om 

een heropening van een onderzoek 
indient. 

Or. en 

Motivering 

Het is noodzakelijk te bepalen dat bewijs van rapporten ook kan worden gebruikt bij nieuwe 

onderzoeken in verband met het vervallen van de maatregelen. 

 

Amendement  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien dagen de tijd hebben om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden toegang tot het dossier, 

met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. 

e) Bij het starten van een onderzoek 

in verband met de invoer uit een land of 

sector ten aanzien waarvan de Commissie 

beschikt over gegronde aanwijzingen die 

duiden op de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis, doet de 

Commissie een voorlopige vaststelling met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in dat land of 

die sectoren en stelt zij de partijen bij het 

onderzoek hiervan op de hoogte. 

 De bij het onderzoek betrokken partijen 

wordt kort na de opening meegedeeld 

welke relevante bronnen de Commissie 

voornemens is te gebruiken voor de 

toepassing van het bepaalde onder a), 

waarna zij tien dagen de tijd hebben om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden toegang tot het dossier, 
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met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. 

 Een vaststelling dat verstoringen van 

betekenis aanwezig zijn in een bepaald 

land of bepaalde sector geldt totdat deze 

wordt ingetrokken en dit vindt slechts 

plaats wanneer er voldoende en 

onomstotelijk bewijs bestaat dat het land 

of de sector in kwestie niet langer wordt 

beïnvloed door verstoringen van 

betekenis. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien dagen de tijd hebben 

om opmerkingen te maken. Daartoe krijgen 

de belanghebbenden toegang tot het 

dossier, met inbegrip van alle gegevens 

waarop de met het onderzoek belaste 

autoriteit zich baseert, onverminderd 

artikel 19. 

e) Bij het starten van een onderzoek 

in verband met de invoer uit een land of 

sector ten aanzien waarvan de Commissie 

beschikt over aanwijzingen die duiden op 

de mogelijke aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis doet de 

Commissie een voorlopige vaststelling met 

betrekking tot de aanwezigheid van 

verstoringen van betekenis in dat land of 

die sectoren en stelt zij de partijen bij het 

onderzoek hiervan op de hoogte. De 

partijen krijgen tien dagen de tijd om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden toegang tot het dossier, 

met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. Uiterlijk 

twee maanden na de opening van het 

onderzoek doet de Commissie de 

definitieve vaststelling en stelt zij de 
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partijen hiervan op de hoogte. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien dagen de tijd hebben om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden toegang tot het dossier, 

met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien werkdagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken. 

Daartoe krijgen de belanghebbenden 

toegang tot het dossier, met inbegrip van 

alle gegevens waarop de met het onderzoek 

belaste autoriteit zich baseert, 

onverminderd artikel 19. Uiterlijk drie 

maanden na de opening van het 

onderzoek wordt de te hanteren methodiek 

aan de partijen meegedeeld. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien dagen de tijd hebben om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden toegang tot het dossier, 

met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. 

e) De bij het onderzoek betrokken 

partijen wordt kort na de opening 

meegedeeld welke relevante bronnen de 

Commissie voornemens is te gebruiken 

voor de toepassing van het bepaalde onder 

a), waarna zij tien dagen de tijd hebben om 

opmerkingen te maken. Daartoe krijgen de 

belanghebbenden na inschrijving in een 

door de Commissie beheerd register 

validering van de toegang tot het dossier, 

met inbegrip van alle gegevens waarop de 

met het onderzoek belaste autoriteit zich 

baseert, onverminderd artikel 19. 

Or. fr 

 

Amendement  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) Wanneer een producent-exporteur 

die exporteert vanuit een land waarin een 

of meer verstoringen van betekenis geacht 

worden aanwezig te zijn, tijdens de 

onderzoeksfase niet zijn volledige 

medewerking verleent, en onverminderd 

de toepassing van artikel 18, geldt de regel 

van het laagste recht niet voor de 

vaststelling van de antidumpingrechten 

die moeten worden opgelegd aan invoer 

van die producent-exporteur. 

Or. en 

 



 

AM\1127399NL.docx 133/157 PE604.811v02-00 

 NL 

Amendement  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 6 bis – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) Teneinde elke situatie van 

oneerlijke concurrentie te vermijden, 

dient de Commissie met de landen die 

antidumpingmaatregelen toepassen een 

mechanisme voor informatie-uitwisseling 

in te stellen. 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Bij invoer uit landen die optreden als 

landen zonder markteconomie, met 

inbegrip van landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt en 

vergelijkbaar representatief land of aan de 

hand van de prijs bij uitvoer uit een 

dergelijk derde land naar andere landen, 

waaronder de Unie, of, indien dit niet 

mogelijk is, op een andere redelijke 

grondslag, zoals de werkelijk betaalde of te 

betalen prijs van het soortgelijke product in 

de Unie, indien nodig verhoogd met een 
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redelijke winstmarge. Bij de vaststelling 

van antidumping- en 

antisubsidiemaatregelen moet rekening 

worden gehouden met relevante 

vrijhandelsovereenkomsten met landen 

waarvan de economie sterk samenhangt 

met het land waarop het rapport 

betrekking heeft. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt 

representatief land dat lid is van de WTO 

of niet is opgenomen in de lijst van bijlage 

I bij Verordening (EU) 2015/755. In 

andere gevallen wordt de normale waarde 

berekend aan de hand van de prijs bij 

uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Or. en 
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Amendement  119 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt 

representatief land met een vergelijkbaar 

niveau van economische ontwikkeling als 

het land van uitvoer of aan de hand van de 

prijs bij uitvoer uit een dergelijk derde land 

naar andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 
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vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt 

representatief land of aan de hand van de 

prijs bij uitvoer uit een dergelijk derde land 

naar andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt 

representatief land of aan de hand van de 

prijs bij uitvoer uit een dergelijk derde land 

naar andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Or. en 

 

Amendement  122 
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Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een derde land met 

markteconomie of aan de hand van de prijs 

bij uitvoer uit een dergelijk derde land naar 

andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Bij invoer uit landen die op het tijdstip van 

inleiding van de procedure geen lid zijn 

van de WTO en zijn opgenomen in de lijst 

van bijlage I bij Verordening (EU) 

2015/755, wordt de normale waarde 

vastgesteld aan de hand van de prijs of de 

berekende waarde in een geschikt 

representatief land of aan de hand van de 

prijs bij uitvoer uit een dergelijk derde land 

naar andere landen, waaronder de Unie, of, 

indien dit niet mogelijk is, op een andere 

redelijke grondslag, zoals de werkelijk 

betaalde of te betalen prijs van het 

soortgelijke product in de Unie, indien 

nodig verhoogd met een redelijke 

winstmarge. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; 

in voorkomend geval wordt 

Een geschikt representatief derde land 

wordt op redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Het geselecteerde land 

kent tevens toereikende sociale en 

milieunormen, waarbij er sprake is van 
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gebruikgemaakt van een derde land met 

markteconomie dat bij hetzelfde 

onderzoek betrokken is. 

een toereikend niveau indien het land de 

multilaterale milieuovereenkomsten en de 

daaraan gehechte protocollen waarbij de 

Unie op een gegeven moment partij is, 

alsook de in bijlage I bis opgesomde IAO-

verdragen heeft geratificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie dat 

bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Een geschikt representatief land met een 

vergelijkbaar niveau van economische 

ontwikkeling als het land van uitvoer 
wordt op redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een derde 

land met markteconomie dat bij hetzelfde 

onderzoek betrokken is. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met Een geschikt representatief land met een 
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markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie dat 

bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

vergelijkbaar niveau van economische 

ontwikkeling als het land van uitvoer 
wordt op redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een derde 

land met markteconomie dat bij hetzelfde 

onderzoek betrokken is. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie dat 

bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Een geschikt representatief land wordt op 

redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een 

geschikt representatief land dat bij 

hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie dat 

bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Een geschikt representatief land wordt op 

redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een 

geschikt representatief land dat bij 

hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie dat 

bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Een geschikt representatief land wordt op 

redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een 

geschikt representatief land dat bij 

hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De naam van het voorziene derde land met 

markteconomie wordt de bij het onderzoek 

betrokken partijen kort na de opening 

meegedeeld, waarna zij tien dagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken. 

De naam van het voorziene geschikte 

representatieve land met een vergelijkbaar 

niveau van economische ontwikkeling als 

het land van uitvoer wordt de bij het 

onderzoek betrokken partijen kort na de 

opening meegedeeld, waarna zij tien dagen 

de tijd hebben om opmerkingen te maken. 

 De Commissie houdt ook rekening met 

het niveau van medewerking van het land 

van oorsprong of uitvoer bij het 

onderzoek en past de maximale kosten toe 

wanneer geen medewerking wordt 

verleend door het land van uitvoer. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Helmut Scholz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De naam van het voorziene derde land met 

markteconomie wordt de bij het onderzoek 

betrokken partijen kort na de opening 

meegedeeld, waarna zij tien dagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken. 

De naam van het voorziene geschikte 

representatieve land met een vergelijkbaar 

niveau van economische ontwikkeling als 

het land van uitvoer wordt de bij het 

onderzoek betrokken partijen kort na de 

opening meegedeeld, waarna zij tien dagen 

de tijd hebben om opmerkingen te maken. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 
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Artikel 2 – lid 7 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De naam van het voorziene derde land met 

markteconomie wordt de bij het onderzoek 

betrokken partijen kort na de opening 

meegedeeld, waarna zij tien dagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken. 

De naam van het voorziene geschikte 

representatieve land wordt de bij het 

onderzoek betrokken partijen na de 

opening onverwijld meegedeeld, waarna zij 

tien dagen de tijd hebben om opmerkingen 

te maken. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Iuliu Winkler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De naam van het voorziene derde land met 

markteconomie wordt de bij het onderzoek 

betrokken partijen kort na de opening 

meegedeeld, waarna zij tien dagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken. 

De naam van het voorziene geschikte 

representatieve land wordt de bij het 

onderzoek betrokken partijen kort na de 

opening meegedeeld, waarna zij tien dagen 

de tijd hebben om opmerkingen te maken. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 3 – lid 6 

 
Bestaande tekst Amendement 

 2 bis) Aan artikel 3, lid 6, wordt het 

volgende toegevoegd: 

6. Aan de hand van het overeenkomstig lid "6. Aan de hand van het overeenkomstig 
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2 voorgelegde relevante bewijsmateriaal 

moet worden aangetoond, dat de invoer 

met dumping schade in de zin van deze 

verordening veroorzaakt. Hierbij moet 

meer in het bijzonder worden aangetoond, 

dat de overeenkomstig lid 3 vastgestelde 

omvang en/of prijzen de in lid 5 

omschreven gevolgen hebben voor de 

bedrijfstak van de Unie en dat deze 

gevolgen als aanmerkelijk kunnen worden 

aangemerkt. 

lid 2 voorgelegde relevante 

bewijsmateriaal en volgens de beste 

beschikbare informatie moet worden 

aangetoond, dat de invoer met dumping 

schade in de zin van deze verordening 

veroorzaakt. Hierbij moet meer in het 

bijzonder worden aangetoond, dat de 

overeenkomstig lid 3 vastgestelde omvang 

en/of prijzen de in lid 5 omschreven 

gevolgen hebben voor de bedrijfstak van 

de Unie en dat deze gevolgen als 

aanmerkelijk kunnen worden aangemerkt." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-nl) 

Motivering 

De nieuwe methodologie houdt in dat het opzoeken van informatie belangrijk is voor de 

vaststelling van de reële prijs en de gevolgen voor de bedrijfstak van de Unie. Voor het 

onderzoek moet dan ook de beste beschikbare informatie als relevant bewijs dienen. 

 

Amendement  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt de redelijke termijn geacht te 

verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van het nieuwe lid 7 van artikel 2 

tot op de datum waarop het eerstvolgende 

nieuwe onderzoek in verband met het 

vervallen van deze maatregelen wordt 

geopend of twee jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening, al 

naargelang welk tijdstip later valt. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, wordt de redelijke termijn geacht te 

verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, tot op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van die 

maatregelen na de inwerkingtreding van 

deze verordening wordt geopend. 

Or. en 

 

Amendement  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 
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grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt de redelijke termijn geacht te 

verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van artikel 2, lid 6 bis, tot op de 

datum waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van die maatregelen na de 

inwerkingtreding van Verordening ... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt de redelijke termijn geacht te 

verstrijken op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van artikel 2, lid 6 bis, tot op de 

datum waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van die maatregelen na de 

inwerkingtreding van Verordening ... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
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Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 4 – alinea 4 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt elk nieuw onderzoek in de zin 

van dit lid uitgesteld tot de datum waarop 

het eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van het nieuwe lid 7 van artikel 2 

tot op de datum waarop het eerstvolgende 

nieuwe onderzoek in verband met het 

vervallen van deze maatregelen wordt 

geopend of twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening, al 

naargelang welk tijdstip later valt. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 4 – alinea 4 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, wordt elk nieuw onderzoek in de zin 

van dit lid uitgesteld tot de datum waarop 

het eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van artikel 2, leden 1 tot en met 

6 bis, tot op de datum waarop het 

eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van die 

maatregelen na de inwerkingtreding van 

deze verordening wordt geopend. 
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Or. en 

 

Amendement  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 4 – alinea 4 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt elk nieuw onderzoek in de zin 

van dit lid uitgesteld tot de datum waarop 

het eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 

methode van artikel 2, lid 6 bis, tot op de 

datum waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van die maatregelen na de 

inwerkingtreding van Verordening ... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 11 – lid 4 – alinea 4 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de normale waarde niet langer 

wordt berekend op grond van het oude 

artikel 2, lid 7, onder a) of b), maar op 

grond van artikel 2, leden 1 tot en met 6 

bis, wordt elk nieuw onderzoek in de zin 

van dit lid uitgesteld tot de datum waarop 

het eerstvolgende nieuwe onderzoek in 

Wanneer bestaande 

antidumpingmaatregelen gebaseerd zijn 

op een normale waarde die is berekend op 

grond van het oude artikel 2, lid 7, onder a) 

of b), wordt de oorspronkelijke methode 

die is gebruikt voor de berekening van de 

normale waarde niet vervangen door de 
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verband met het vervallen van de 

maatregelen wordt geopend. 

methode van artikel 2, lid 6 bis, tot op de 

datum waarop het eerstvolgende nieuwe 

onderzoek in verband met het vervallen 

van die maatregelen na de 

inwerkingtreding van Verordening ... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 16 – lid 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 3 bis) Aan artikel 16, lid 1, wordt het 

volgende toegevoegd: 

1. Ingeval zij dit nuttig oordeelt, legt de 

Commissie bezoeken af om de 

administratie van importeurs, exporteurs, 

handelaars, vertegenwoordigers, 

producenten, handelsverenigingen en -

organisaties ter plaatse te onderzoeken, 

teneinde de ingewonnen inlichtingen over 

dumping en schade te controleren. Indien 

niet tijdig een correct antwoord is 

ontvangen, kan de Commissie besluiten 

van een controlebezoek af te zien. 

"1. Ingeval zij dit nuttig oordeelt, stuurt de 

Commissie ervaren functionarissen om 

bezoeken af te leggen om de administratie 

van importeurs, exporteurs, handelaars, 

vertegenwoordigers, producenten, 

handelsverenigingen en -organisaties ter 

plaatse te onderzoeken, teneinde de 

ingewonnen inlichtingen over dumping en 

schade te controleren. Indien niet tijdig een 

correct antwoord is ontvangen, kan de 

Commissie besluiten van een 

controlebezoek af te zien." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-nl) 

Motivering 

De nieuwe methodologie houdt in dat heel wat informatie, die bovendien ook gedetailleerder 

en preciezer is, moet worden onderzocht. Met het oog daarop moet gebruik kunnen worden 

gemaakt van de ervaring van EU-functionarissen; deze ervaring zal van doorslaggevend 

belang zijn voor de onderzoekswerkzaamheden. 
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Amendement  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 –punt 5 ter (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 5 ter) Aan artikel 18, lid 1, eerste deel, 

wordt het volgende toegevoegd: 

1. Indien een belanghebbende binnen de bij 

deze verordening vastgestelde termijnen de 

toegang tot de nodige gegevens weigert of 

deze anderszins niet verstrekt of het 

onderzoek aanmerkelijk belemmert, 

kunnen aan de hand van de beschikbare 

gegevens voorlopige of definitieve 

conclusies, zowel in positieve als in 

negatieve zin, worden getrokken. 

"1. Indien een belanghebbende binnen de 

bij deze verordening vastgestelde termijnen 

de toegang tot de nodige gegevens weigert 

of deze anderszins niet verstrekt of het 

onderzoek aanmerkelijk belemmert, 

moeten aan de hand van de beste 

beschikbare gegevens voorlopige of 

definitieve conclusies worden getrokken." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-nl) 

Motivering 

De nieuwe methodologie houdt in dat een grote hoeveelheid nieuwe informatie moet worden 

verzameld. Een gebrek aan medewerking kan dan ook de goede toepassing van de nieuwe 

methodologie in het gedrang brengen. 

 

Amendement  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

 5 quater) Aan artikel 18, lid 1, laatste 
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deel, wordt het volgende toegevoegd: 

Belanghebbenden worden van de gevolgen 

van niet-medewerking in kennis gesteld. 

"Belanghebbenden worden van de 

gevolgen van niet-medewerking in kennis 

gesteld en zullen worden opgenomen in 

een register dat het voor de Commissie en 

partnerlanden mogelijk zal maken om 

specifieke aandacht te besteden aan de 

activiteiten van deze belanghebbenden." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-nl) 

Motivering 

De nieuwe methodologie behoeft de medewerking van de belanghebbenden om de voor de 

opstelling van de rapporten noodzakelijke informatie te verkrijgen. Belemmering van of 

fraude met de informatie moet dan ook gevolgen hebben voor deze belanghebbenden. 

 

Amendement  145 

Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 –punt 5 quater (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 23 – lid 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 5 quater) Aan artikel 23 wordt het 

volgende toegevoegd: 

1. De Commissie dient, naar behoren 

rekening houdend met de bescherming van 

vertrouwelijke informatie in de zin van 

artikel 19, jaarlijks een verslag over de 

toepassing en uitvoering van deze 

verordening in bij het Europees Parlement 

en de Raad. Het verslag omvat informatie 

over de vaststelling van voorlopige en 

definitieve maatregelen, de beëindiging 

van onderzoeken zonder maatregelen, 

nieuwe onderzoeken, controles en 

controlebezoeken, en de activiteiten van de 

diverse instanties die bevoegd zijn voor het 

toezicht op de uitvoering van deze 

"1. De Commissie dient, naar behoren 

rekening houdend met de bescherming van 

vertrouwelijke informatie in de zin van 

artikel 19, jaarlijks een verslag over de 

toepassing en uitvoering van deze 

verordening in bij het Europees Parlement 

en de Raad. Het verslag omvat informatie 

over de vaststelling van voorlopige en 

definitieve maatregelen, de beëindiging 

van onderzoeken zonder maatregelen, 

nieuwe onderzoeken, controles en 

controlebezoeken, de stand van zaken en 

vooruitgang op het gebied van de 

verslagen over de situatie van een land of 
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verordening en de naleving van de 

verplichtingen uit hoofde van deze 

verordening. 

een sector, statistieken over het gebruik 

van de nieuwe methodologie en de 

activiteiten van de diverse instanties die 

bevoegd zijn voor het toezicht op de 

uitvoering van deze verordening en de 

naleving van de verplichtingen uit hoofde 

van deze verordening." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-nl) 

Motivering 

Om te verzekeren dat het goed gebruik van de nieuwe methode wordt opgevolgd, moet er in 

het Europees Parlement een presentatie worden gegeven over deze nieuwe methodologie. 

Amendement  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) In artikel 23 wordt het volgende lid 

ingevoegd: 

 "1 bis. De Commissie neemt een verslag 

over de tenuitvoerlegging van de 

bepalingen van de artikelen 2 en 11 op in 

haar jaarverslag aan het Parlement over 

haar activiteiten met betrekking tot 

handelsbeschermingsonderzoeken en -

maatregelen. Vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de bovenstaande 

bepalingen voert de Commissie een 

herziening uit en brengt zij gedetailleerd 

verslag uit aan het Parlement over met 

name de ervaringen met de 

tenuitvoerlegging van de bovenstaande 

bepalingen gedurende die periode." 

Or. en 
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Amendement  147 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) In artikel 23 wordt het volgende lid 

ingevoegd: 

 "1 bis. De Commissie neemt een verslag 

over de tenuitvoerlegging van de 

bepalingen van de artikelen 2 en 11 op in 

haar jaarverslag aan het Parlement over 

haar activiteiten met betrekking tot 

handelsbeschermingsonderzoeken en -

maatregelen. Vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de bovenstaande 

bepalingen voert de Commissie een 

herziening uit en brengt zij gedetailleerd 

verslag uit aan het Parlement over met 

name de ervaringen met de 

tenuitvoerlegging gedurende die periode." 

Or. en 

 

Amendement  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) In artikel 23 wordt het volgende lid 

ingevoegd: 

 "1 bis. De Commissie neemt een verslag 

over de tenuitvoerlegging van de 

bepalingen van de artikelen 2 en 11 op in 

haar jaarverslag aan het Parlement over 

haar activiteiten met betrekking tot 
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handelsbeschermingsonderzoeken en -

maatregelen. Vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de bovenstaande 

bepalingen voert de Commissie een 

herziening uit en brengt zij gedetailleerd 

verslag uit aan het Parlement over met 

name de ervaringen met de 

tenuitvoerlegging gedurende die periode." 

Or. en 

 

Amendement  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2016/1036 

Bijlage I bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) De volgende bijlage wordt 

ingevoegd: 

 "Bijlage I bis 

 Verdragen zoals bedoeld in artikel 2, lid 7, 

onder b), en artikel 2, lid 8: 

 1. Verdrag betreffende de gedwongen 

of verplichte arbeid, nr. 29 (1930) 

 2. Verdrag betreffende de vrijheid tot 

het oprichten van vakverenigingen en de 

bescherming van het vakverenigingsrecht, 

nr. 87 (1948) 

 3. Verdrag betreffende de toepassing 

van de beginselen van het recht zich te 

organiseren en collectief te 

onderhandelen, nr. 98 (1949) 

 4. Verdrag betreffende gelijke 

beloning van mannelijke en vrouwelijke 

arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 

waarde, nr. 100 (1951) 

 5. Verdrag betreffende de afschaffing 

van gedwongen arbeid, nr. 105 (1957) 
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 6. Verdrag betreffende discriminatie 

in arbeid en beroep, nr. 111 (1958) 

 7. Verdrag betreffende de 

minimumleeftijd voor toelating tot het 

arbeidsproces, nr. 138 (1973) 

 8. Verdrag betreffende het verbod op 

en de onmiddellijke actie voor de 

uitbanning van de ergste vormen van 

kinderarbeid, nr. 182 (1999)." 

Or. en 

 

Amendement  150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie biedt het betrokken land 

van oorsprong en/of van uitvoer tevens de 

mogelijkheid tot overleg met betrekking tot 

andere tijdens het onderzoek vastgestelde 

subsidies. In dat geval stuurt de Commissie 

het land van oorsprong en/of van uitvoer 

een samenvatting van de belangrijkste 

gegevens met betrekking tot andere 

subsidies, met name de gegevens als 

bedoeld in lid 2, onder c). Als het bericht 

van opening de aanvullende subsidies niet 

bestrijkt, wordt het gewijzigd en wordt de 

gewijzigde versie daarvan bekendgemaakt 

in het Publicatieblad van de Europese 

Unie, waarbij alle belanghebbenden wordt 

verzocht opmerkingen te maken. 

De Commissie biedt het betrokken land 

van oorsprong en/of van uitvoer tevens de 

mogelijkheid tot overleg met betrekking tot 

andere tijdens het onderzoek vastgestelde 

subsidies. In dat geval stuurt de Commissie 

het land van oorsprong en/of van uitvoer 

een samenvatting van de belangrijkste 

gegevens met betrekking tot andere 

subsidies, met name de gegevens als 

bedoeld in lid 2, onder c). Als het bericht 

van opening de aanvullende subsidies niet 

bestrijkt, wordt het gewijzigd en wordt de 

gewijzigde versie daarvan bekendgemaakt 

in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. Alle belanghebbenden krijgen dan 

meer en voldoende tijd om opmerkingen te 

maken. 

Or. en 

 



 

AM\1127399NL.docx 155/157 PE604.811v02-00 

 NL 

Amendement  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 

Verordening (EU) nr. 2016/1037 

Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie biedt het betrokken land 

van oorsprong en/of van uitvoer tevens de 

mogelijkheid tot overleg met betrekking tot 

andere tijdens het onderzoek vastgestelde 

subsidies. In dat geval stuurt de Commissie 

het land van oorsprong en/of van uitvoer 

een samenvatting van de belangrijkste 

gegevens met betrekking tot andere 

subsidies, met name de gegevens als 

bedoeld in lid 2, onder c). Als het bericht 

van opening de aanvullende subsidies niet 

bestrijkt, wordt het gewijzigd en wordt de 

gewijzigde versie daarvan bekendgemaakt 

in het Publicatieblad van de Europese 

Unie, waarbij alle belanghebbenden wordt 

verzocht opmerkingen te maken. 

De Commissie biedt het betrokken land 

van oorsprong en/of van uitvoer tevens de 

mogelijkheid tot overleg met betrekking tot 

andere tijdens het onderzoek vastgestelde 

subsidies. In dat geval stuurt de Commissie 

het land van oorsprong en/of van uitvoer 

een samenvatting van de belangrijkste 

gegevens met betrekking tot andere 

subsidies, met name de gegevens als 

bedoeld in lid 2, onder c). Als het bericht 

van opening de aanvullende subsidies niet 

bestrijkt, wordt het gewijzigd en wordt de 

gewijzigde versie daarvan bekendgemaakt 

in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. Alle belanghebbenden krijgen dan 

meer en voldoende tijd om opmerkingen te 

maken. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Salvatore Cicu 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening, 

met inbegrip van oorspronkelijke 

onderzoeken en nieuwe onderzoeken. 

Deze verordening is van toepassing op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening, 

met inbegrip van oorspronkelijke 

onderzoeken en nieuwe onderzoeken. 

Deze verordening is van toepassing op 
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alle onderzoeken die overeenkomstig 

artikel 5 van Verordening 1036/2016 

worden gestart op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Voor alle andere onderzoeken geldt dat 

deze verordening van toepassing is vanaf 

de datum waarop het eerstvolgende 

nieuwe onderzoek in verband met het 

vervallen van de relevante maatregelen na 

de inwerkingtreding van Verordening .... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening, 

met inbegrip van oorspronkelijke 

onderzoeken en nieuwe onderzoeken. 

Deze verordening is van toepassing op alle 

onderzoeken die overeenkomstig artikel 5 

van Verordening 1036/2016 worden 

gestart op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening.  

Voor alle andere onderzoeken geldt dat 

deze verordening van toepassing is vanaf 

de datum waarop het eerstvolgende 

nieuwe onderzoek in verband met het 

vervallen van de relevante maatregelen na 

de inwerkingtreding van deze verordening 

wordt afgerond. 

Or. en 

 

Amendement  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op alle 

besluiten inzake de inleiding van 

procedures en op alle procedures die 

worden ingeleid op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening, 

met inbegrip van oorspronkelijke 

onderzoeken en nieuwe onderzoeken. 

Deze verordening is van toepassing op alle 

onderzoeken die overeenkomstig artikel 5 

van Verordening 1036/2016 worden 

gestart op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Voor alle andere onderzoeken geldt dat 

deze verordening van toepassing is vanaf 

de datum waarop het eerstvolgende 

nieuwe onderzoek in verband met het 

vervallen van de relevante maatregelen na 

de inwerkingtreding van Verordening.... 

wordt afgerond. 

Or. en 

 


