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Ändringsförslag  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller 

vissa länder som är WTO-medlemmar är 

det lämpligt att föreskriva att för dessa 

länder ska normalvärdet fastställas på 

grundval av artikel 2.1–2.6a i förordning 

(EU) 2016/1036, med verkan från och 

med den dag då denna förordning träder i 

kraft, om inte annat följer av 

bestämmelserna i denna förordning. Vad 

gäller länder som inte är WTO-medlemmar 

på inledandedagen och som förtecknas i 

bilaga I till förordning (EU) 2015/7552 ska 

normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.7 i förordning (EU) 2016/1036, i 

dess ändrade lydelse enligt den här 

förordningen. Denna förordning har 

ingen inverkan på fastställandet av 

huruvida en WTO-medlem är att anse 

som en marknadsekonomi eller ej. 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

För länder som är WTO-medlemmar ska 

normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. 

_________________ _________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

Or. en 

Motivering 

Meningen ”Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa länder som är WTO-medlemmar” är 

tvetydig och innebär en risk ur rättslig synpunkt och låter antyda att den nya metoden är 

anpassad till vissa länder. 
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Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. Den bör inte 

heller påverka de villkor och 

bestämmelser som föreskrivs i protokoll 

och andra instrument enligt vilka länder 

har anslutit sig till Marrakechavtalet om 

upprättandet av 

Världshandelsorganisationen. 

_________________ _________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

Or. en 
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Ändringsförslag  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som 

fungerar som länder utan 

marknadsekonomi och som är WTO-

medlemmar eller som på inledandedagen 

inte är WTO-medlemmar och som 

förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 

2015/7552 ska normalvärdet fastställas på 

grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 

2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt 

den här förordningen. Denna förordning 

har ingen inverkan på fastställandet av 

huruvida en WTO-medlem är att anse som 

en marknadsekonomi eller ej. Denna 

förordning bör överensstämma med 

unionens skyldigheter i enlighet med 

internationell lagstiftning, däribland FN:s 

mål för hållbar utveckling och 

klimatåtagandena. 

_________________ _________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. Denna 

förordning bör överensstämma med 

unionens övriga skyldigheter och 

åtaganden i enlighet med internationell 

lagstiftning, däribland FN:s mål för 

hållbar utveckling och klimatåtagandena. 

_________________ _________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

Or. en 
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Ändringsförslag  12 

Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning 

(EU) 2016/1036 anges på vilken grund 

normalvärdet ska fastställas för import från 

länder som inte är en marknadsekonomi. 

Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa 

länder som är WTO-medlemmar är det 

lämpligt att föreskriva att för dessa länder 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på en WTO-

medlems fastställande av vad som är att 

anse som en marknadsekonomi eller ej. 

_________________ _________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om 

gemensamma regler för import från vissa 

tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33). 

Or. fr 

Motivering 

Frågan om marknadsekonomi rör inte längre Europeiska unionen. Förvirring skapade här 

intrycket att unionen fortfarande kunde bevilja marknadsekonomisk status. 

 

Ändringsförslag  13 
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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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 
exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

kan publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande, eller 

när det förekommer en överkapacitet 1a. 

Det bör vidare klargöras att det vid 

fastställandet av huruvida en situation av 

detta slag föreligger bör tas hänsyn till 

bland annat de eventuella följderna av 

statligt inflytande över företagens 

resursfördelning och beslut, direkt eller 

indirekt (t.ex. genom offentliga organ), 

exempelvis genom användning av statligt 

fastställda priser eller diskriminering 

inom ramen för skatte-, handels- eller 

valutaordningar; snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem; avsaknad av en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning (tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

skydd av aktieägare, tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten); 

avsaknad av en insynsvänlig och effektiv 

uppsättning lagar vilket förhindrar att 
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berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 

äganderätten respekteras och att 

konkursförfarandet fungerar; avsaknad 

av en fungerande finanssektor som 

fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken; löner som inte är ett resultat av 

fria förhandlingar mellan arbetstagare 

och ledning; avsaknad av en uppsättning 

transparenta lagar, vilket skapar 

diskriminering vad gäller gemensamma 

företag och andra utländska investeringar 

samt tillhandahållande av finansiering 

från institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål; bristande 

ratificering och korrekt tillämpning av 

grundläggande ILO-konventioner och av 

multilaterala miljöavtal (MEA) som EU 

är part i; bristande överensstämmelse med 

relevanta OECD-rekommendationer som 

rör skatter (t.ex. BEPS-initiativet) samt 

andra omständigheter som kommissionen 

finner lämpliga för att utvärdera 

förekomsten av betydande 

snedvridningar. I bilagan finns det i 

vägledande syfte en detaljerad förteckning 

över exempel på betydande 

snedvridningar. Förteckningen bör 

uppdateras efter varje ärende. 

Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i sin helhet 

eller inom en eller flera sektorer i 
exportlandets ekonomi bör automatiskt 

leda till att icke snedvridna 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade priser, kostnader eller 

referensvärden används för varje 

produktionsfaktor när normalvärdet 

konstrueras, samt att regeln om lägsta tull 

för att beräkna den antidumpningstull 

som ska tillämpas på import från 

exporttillverkare från det landet inte 

längre tillämpas. I avsaknad av icke 

snedvridna internationella eller 

tredjelandsbaserade kostnader eller 

referensvärden bör kommissionen 

fastställa normalvärdet på någon annan 
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skälig grund, exempelvis på grundval av 

relevanta priser och kostnader i unionen. 

Detta är i synnerhet fallet där en 

betydande andel av den klagande sektorn 

består av små och medelstora företag. 

Tillförlitligheten i kostnaderna och 

priserna för en känd produktionsfaktor 

som anses icke snedvriden bör bland 

annat bedömas utifrån kvantiteterna det 

handlar om, deras proportion i 

förhållande till faktorns totala kostnader 

samt den faktiska användningen i 

produktionen. Enligt denna metod ska 

avsaknaden av betydande snedvridningar 

för varje produktionsfaktor bevisas av 

tillverkarna i exportlandet. Om en 

exporterande tillverkare från ett land där 

en eller flera betydande snedvridningar 

förekommer, på ett övertygande sätt och 

på ett tidigt stadium i utredningen, visar 

att kostnaderna för en eller flera av 

produktionsfaktorerna inte är snedvridna, 

bör kostnaderna för dessa enskilda 

produktionsfaktorer användas när 

normalvärdet konstrueras, utan att det 

påverkar användningen av icke 

snedvridna internationella, tredjelands- 

eller unionsbaserade priser, kostnader 

eller referensvärden för de enskilda 

produktionsfaktorer som uppvisar en 

betydande snedvridning. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar, 

på eget initiativ eller på begäran av 

Europaparlamentet, en medlemsstat eller 

unionsindustrin (däribland 

fackföreningar och små och medelstora 

företag), bör publicera rapporter som 

beskriver den specifika situationen vad 

gäller dessa kriterier i ett visst land (som 

utgår från horisontella snedvridningar i 

landet och sedan fokuserar på 

snedvridningar för produktionsfaktorer 

och sektorer) eller en viss sektor. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har registrerats bör 

rapporten slutföras tre månader innan 

denna förordning träder i kraft och antas 

femton dagar efter ikraftträdandet. 
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Unionsindustrin, däribland 

fackföreningar och små och medelstora 

företag, bör höras under utarbetandet av 

rapporten. Vid utarbetandet av en rapport 

ska kommissionen samarbeta med 

unionens viktigaste handelspartner. 
Sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Alla berörda parter bör 

ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. Europaparlamentet 

ska i enlighet med sin roll övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet, en medlemsstat 

eller unionsindustrin (däribland 

fackföreningar och små och medelstora 

företag) eller ifall omständigheterna 

förändras i ett visst land eller inom en viss 

sektor, bör kommissionen anta en särskild 

rapport eller uppdatera en redan befintlig 

rapport. Kommissionen bör under alla 

omständigheter se över rapporten med 

intervall på två och ett halvt år. 

 _________________ 

 1a Överkapacitet råder när 

handelsöverskotten börjar bli strukturella 

utan att det råder motsvarande 

komparativa fördelar i landet, när de 

inhemska priserna och kostnaderna är 

lägre än priserna på världsmarknaden 

eller när investeringar sker i ny 

produktionskapacitet trots ett växande 

handelsöverskott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

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

 

Förslag till förordning 
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Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation uppstår när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet kostnader för råvaror, energi 

eller andra tillverkningsfaktorer, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Det bör vidare klargöras att det 

vid fastställandet av huruvida en situation 

av detta slag föreligger bör hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, vilket innebär att företagen 

såväl rättsligt som faktiskt inte har någon 

företagsstyrning, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, att 

det saknas en transparent och effektivt 

fungerande bolagsrätt och att det existerar 

ett konkurssystem som hindrar 

verkställandet av sakrätten, att det 

förekommer bristande respekt för eller 

tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, 

valutatransaktioner som inte genomförs i 

enlighet med marknadskursen, löner som 

inte är ett resultat av fria förhandlingar 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, att 

det saknas transparent lagstiftning vilket 

leder till diskriminering av samriskföretag 

och andra utländska investeringar, att 

internationella och multilaterala 
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åtaganden i fråga om sociala normer, 

miljönormer och skattenormer inte 

respekteras av exportlandet, att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål och alla andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga för att 

utvärdera förekomsten av betydande 

snedvridningar. Förekomsten av 

betydande snedvridningar i ekonomin i 

stort eller i en sektor av ekonomin i 

exportlandet bör automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna priser, 

kostnader eller referensvärden – 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade – för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. Om en exporterande 

tillverkare från ett land som inte uppfyller 

dessa villkor tydligt visar att kostnaderna 

för en eller flera enskilda 

tillverkningsfaktorer inte är snedvridna 

ska dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. 
Kommissionens avdelningar bör utarbeta 

eller uppdatera detaljerade och utförliga 
rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor. För de 

länder och sektorer där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har registrerats bör 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin bör höras under 

utarbetandet av rapporten. Små och 

medelstora företags ekonomiska och 

affärsmässiga särdrag ska tas i beaktande 

vid utarbetandet av rapporter, liksom de 

sektorer som de omfattar. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och alla berörda 

parter bör ges tillräckliga möjligheter att 

yttra sig om rapporten och den bevisning 

som denna grundar sig på i samband med 

alla undersökningar där detta slags rapport 

eller bevisning används, samt möjligheter 
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att översända information som påvisar 

förekomsten av en betydande 

snedvridning. Inom ramen för dessa 

undersökningar ska särskild 

uppmärksamhet ägnas och stöd 

tillhandahållas till små och medelstora 

företag. Europaparlamentet ska övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet eller på 

kommissionens eget initiativ, om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor, ska 

kommissionen utarbeta eller uppdatera 

den begärda rapporten. Kommissionen 

bör under alla omständigheter uppdatera 

rapporten vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  15 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet kostnader 

för råvaror, energi och andra 

tillverkningsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger bör hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 
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exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns 

överkapacitet som leder till 

överproduktion, politik för manipulering 

av växelkurser som medför 

undervärdering av den nationella valutan, 

bristande respekt för internationella 

åtaganden från exportlandets sida på 

miljö- eller skatteområdet eller det sociala 

området, som skapar en snedvridning av 

konkurrensen, att det finns en offentlig 

politik eller åtgärder som diskriminerar till 

förmån för inhemska leverantörer eller på 

annat sätt inverkar på de fria 

marknadskrafterna, att det saknas 

transparent och effektivt fungerande 

bolagsrätt och att det existerar ett 

konkurssystem som hindrar verkställandet 

av sakrätten, löner som inte är ett resultat 

av fria förhandlingar mellan arbetstagare 

och arbetsgivare, att det saknas 

transparent lagstiftning vilket leder till 

diskriminering av samriskföretag och 

andra utländska investeringar, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål, samt alla andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga för att 

utvärdera förekomsten av betydande 

snedvridningar. Förekomsten av 

betydande snedvridningar i ekonomin i 

stort eller i en sektor av ekonomin i 

exportlandet ska automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna priser, 

kostnader eller referensvärden – 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade – för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. Om en exporterande 

tillverkare från ett land som inte uppfyller 

dessa villkor tydligt visar att kostnaderna 

för en eller flera enskilda 

tillverkningsfaktorer inte är snedvridna 

ska dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. Det bör vidare 
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föreskrivas att kommissionens avdelningar 

i samarbete med unionsindustrin ska 

utarbeta rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor. 

För de länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har registrerats bör 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin bör höras under 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Alla berörda 

parter bör ges tillräckliga möjligheter att 

yttra sig om rapporterna och den 

bevisning som dessa grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

Europaparlamentet ska övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet eller om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor måste 

kommissionen utarbeta en rapport, eller 

om en sådan redan finns, uppdatera 

rapporten. Kommissionen bör under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. 

Or. fr 

Motivering 

Andra faktorer måste beaktas, såsom industriell överkapacitet som medför allvarliga 

konsekvenser för försörjningen på världsmarknaden och således priserna, samtidigt som 

manipulering av valutor gör det möjligt att sälja på export till undervärderade priser. 

Parlamentets roll är dessutom att kunna begära att en rapport utarbetas eller att en rapport 

uppdateras om en sådan redan har utarbetats utan att direkt blanda sig i processen, eftersom 

det i annat fall skulle kunna föranleda en lagstiftningsakt som kan bestridas vid 

Världshandelsorganisationen. 

 

Ändringsförslag  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 
exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

kan publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Betydande 

snedvridningar för den berörda produkten 

är snedvridningar som förekommer när 

rapporterade priser och kostnader för en 

eller flera produktionsfaktorer inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna då 

de påverkats av ett statligt inflytande eller 

är avsevärt låga på grund av bristen på 

överensstämmelse med internationella 

sociala och miljömässiga standarder. Det 

bör klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger bör tas hänsyn till bland annat 

de eventuella följderna av snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem, att det saknas en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning, att det saknas en 

insynsvänlig och effektiv uppsättning 

lagar vilket förhindrar att äganderätten 

respekteras och att konkursförfarandet 

fungerar, att det saknas en fungerande 

finanssektor som styrs oberoende av 

staten och för vilken det säkerställs 

tillräckliga garantibestämmelser och en 

tillräcklig tillsyn både i lagstiftningen och 

i praktiken, att det saknas ratificering och 

korrekt tillämpning av grundläggande 

ILO-konventioner och av multilaterala 

miljöavtal (MEA) som EU är part i, samt 

om det finns övriga omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga att beakta i 

utvärderingen om huruvida det 
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undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 
förekommer betydande snedvridningar. 

Det bör klargöras att förekomsten av en 

eller flera betydande snedvridningar i 

ekonomin i sin helhet eller inom en sektor 

i exportlandets ekonomi, automatiskt bör 

leda till att icke snedvridna tredjelands-, 

internationella eller unionsbaserade 

priser, kostnader och referensvärden 

används för varje produktionsfaktor när 

normalvärdet konstrueras. Om en 

exporterande tillverkare från ett land där 

en eller flera betydande snedvridningar 

förekommer visar att kostnaderna för en 

eller flera av de enskilda 

produktionsfaktorerna inte är snedvridna, 

bör dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

bör publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att unionsindustrin och fackföreningar 

bör höras under utarbetandet av 

rapporten, att sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn, och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. Kommissionen bör 

uppdatera denna rapport vartannat år. 

Om situationen förändras i ett specifikt 

land eller inom en specifik sektor bör 

kommissionen också uppdatera rapporten 

på begäran av Europaparlamentet, 

unionsindustrin eller på kommissionens 

eget initiativ. Kommissionen bör 

inkludera en analys av tillämpningen och 

effekterna av denna förordning i sin 

årliga rapport om unionens 

antidumpnings-, antisubventions- och 

skyddsåtgärder och lägga fram den inför 

Europaparlamentet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet råvaror 

och andra produktionsfaktorer, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av andra 

faktorer såsom statligt inflytande, 

monopol eller oligopol eller andra, vilket 

skapar en särskild marknadssituation som 

inte ger utrymme för en lämplig 

jämförelse mellan exportpriser och 

inhemska priser och kostnader. Det bör 

vidare klargöras att det vid bedömningen 

av huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar bör hänsyn tas till bland 

annat följande: att den berörda marknaden 

till stor del försörjs av företag som ägs av 

eller – direkt eller indirekt – drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett direkt 

eller indirekt statligt inflytande i företagen 

som gör att staten kan påverka priser, 

kostnader eller andra kommersiella beslut 

som tas av sådana företag, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för en del eller 

alla inhemska leverantörer eller på annat 

sätt inverkar på de fria marknadskrafterna, 

att det tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål, inbegripet genom 
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berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

branschstöd eller förekomsten av oligopol 

eller monopol på marknaden för råvaror 

eller produktionsfaktorer, samt andra 

omständigheter som kommissionen finner 

lämpliga beakta i utvärderingen om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar. Det bör vidare föreskrivas 

att kommissionen kan publicera rapporter 

som beskriver den specifika situationen 

vad gäller dessa kriterier i ett visst land 

eller en viss sektor. Alla berörda parter, 

inbegripet unionsindustrin och utländska 

exportörer och regeringar i berörda 

länder, bör höras vid utarbetandet av 

rapporten. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. Europaparlamentet 

bör i enlighet med sin roll övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet eller om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor bör 

kommissionen uppdatera rapporten. 

Kommissionen bör under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. Rapporten bör inte vara 

bindande, men kommissionen bör på ett 

lämpligt sätt förklara sitt resonemang 

kring de snedvridningar som hittats samt 

metoden som har använts vid 

upprättandet av åtgärder. 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt 

att klargöra under vilka omständigheter 

det anses föreligga betydande 

snedvridningar som i väsentlig 

utsträckning påverkar de fria 

marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

kan publicera rapporter som beskriver den 

(3) Sådana snedvridningar i systemet 

eller makroekonomin avgör i stor 

utsträckning huruvida priser och 

kostnader är snedvridna i betydande grad 

i företag och inom sektorer. Bedömningen 

av snedvridningar i systemet är särskilt 

viktig när det gäller heterogena sektorer 

som till stor del består av små och 

medelstora företag där det är svårast att 

hitta bevis för sektorspecifika 

snedvridningar. 
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specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra 

sig om rapporten och den bevisning som 

denna grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport 

eller bevisning används. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

den relevanta sektorn av ekonomin i 

exportlandet bör automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade priser, kostnader eller 

referensvärden för varje 

produktionsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. Om en exporterande 

tillverkare från ett land eller inom en 

sektor där en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer, på ett 

övertygande sätt visar att den inte direkt 

eller indirekt påverkas av någon 

betydande snedvridning och att 

kostnaderna för en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna, 

bör dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. Avsaknaden av 

snedvridning för en exporterande 

tillverkare för en känd produktionsfaktor 

och dess tillförlitlighet bör bedömas bland 

annat utifrån kvantiteterna det handlar 

om, deras proportion i förhållande till 

faktorns totala kostnader samt den 

faktiska användningen i produktionen. 

Sådana enskilda undersökningsresultat 

bör inte påverka normalvärdet för andra 

exporterande tillverkare och därmed inte 

gälla för hela landet eller sektorn 

oberoende av tillämpningen av artikel 17. 
Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar publicerar 

rapporter som beskriver den specifika 
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situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor. Rapporten 

bör omfatta både sektors- och 

företagsspecifika snedvridningar samt 

snedvridningar i systemet eller 

makroekonomin, varav de senare är 

särskilt viktiga på grund av den höga 

andelen små och medelstora företag. 

Unionsindustrin bör höras vid 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på bör ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. 

Europaparlamentet bör i enlighet med sin 

roll övervaka utarbetandet av 

rapporterna. På begäran av 

Europaparlamentet eller om situationen 

förändras i ett specifikt land eller i en 

specifik sektor bör kommissionen 

uppdatera rapporten. Vid fastställandena 

om huruvida det förekommer 

marknadsekonomiska snedvridningar i ett 

land eller inom en sektor bör all relevant 

bevisning i ärendehandlingarna beaktas 

och bör göras slutgiltiga av kommissionen 

senast tre månader efter att en 

undersökning inleddes. Berörda parter 

bör ges tio dagar för att yttra sig om dessa 

fastställanden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 
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fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. Vid 

inledningen av en undersökning av 

importer från ett land eller en sektor där 

kommissionen har välgrundade 

indikationer på en eventuell förekomst av 

betydande snedvridningar, bör 

kommissionen fastställa preliminärt 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar för det landet eller de 

sektorerna samt informera parterna som 

berörs av undersökningen. Alla 
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fastställanden om att det förekommer 

betydande snedvridningar i ett land eller 

en sektor bör gälla såvida det inte finns 

tillräckliga bevis som på ett övertygande 

sätt visar att landet eller sektorn inte 

längre påverkas av betydande 

snedvridningar och bör fortsätta att gälla 

fram till att de återkallas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader och 

kostnader för andra produktionsfaktorer, 

inte bestämts av de fria marknadskrafterna 

på grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Det bör vidare klargöras att det 

vid bedömningen av huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar 
bör tas hänsyn till bland annat följande: att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, att det finns en 
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tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens 

avdelningar kan publicera rapporter som 

beskriver den specifika situationen vad 

gäller dessa kriterier i ett visst land eller 

en viss sektor, att sådana rapporter och 

den bevisning de grundar sig på kan ingå 

i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där 

detta slags rapport eller bevisning 

används. 

hög grad av statligt inflytande över 

företagens resursfördelning och beslut, 

direkt eller indirekt (t.ex. genom 

offentliga organ), exempelvis genom 

användning av statligt fastställda priser 

eller diskriminering inom ramen för 

skatte-, handels- eller valutaordningar, 

förekomsten av snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem, avsaknaden av 

eller inadekvat tillämpning av en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning (tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

skydd av aktieägare, tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten), 

avsaknaden av eller inadekvat tillämpning 

av en enhetlig och effektiv uppsättning 

lagar som är öppna för insyn och 

säkerställer att äganderätten respekteras 

och att konkursförfarandet fungerar, att 

det saknas en fungerande finanssektor 

som fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, samt andra omständigheter 

som kommissionen finner lämpliga att 

beakta i utvärderingen om huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna (3) Mot bakgrund av erfarenheterna 
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från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader och 

kostnader för andra produktionsfaktorer, 

inte bestämts av de fria marknadskrafterna 

på grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Det bör vidare klargöras att det 

vid bedömningen av huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar 
kan tas hänsyn till bland annat följande: att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, vilket innebär att företagen 

såväl rättsligt som faktiskt inte har någon 

företagsstyrning, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, att 

det saknas en insynsvänlig och effektiv 

fungerande bolagsrätt, att det saknas en 

uppsättning transparenta lagar, vilket kan 

leda till diskriminering vad gäller 

gemensamma företag och andra 

utländska investeringar, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål samt andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga att beakta i 

utvärderingen om huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar. 

Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter om snedvridningar, som 

eventuellt skulle kunna leda till en 

antidumpningsundersökning, och som 

beskriver omständigheterna på 

marknaden vad gäller dessa fall i ett visst 

land eller en viss sektor, samt att de bör 
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publiceras eller uppdateras, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 
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leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor. Rapporten 

bör omfatta både sektors- och 

företagsspecifika snedvridningar samt 

snedvridningar i systemet eller 

makroekonomin varav de senare är 

särskilt viktiga på grund av den höga 

andelen små och medelstora företag. 

Bedömningen av betydande 

snedvridningar är särskilt viktig när det 

gäller heterogena sektorer som till stor del 

består av små och medelstora företag där 

det är svårast att hitta bevis för 

sektorspecifika snedvridningar. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och alla berörda 

parter bör ges tillräckliga möjligheter att 

yttra sig om rapporten och den bevisning 

som denna grundar sig på i samband med 

alla undersökningar där detta slags rapport 

eller bevisning används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

(3) Man måste främja och försvara en 

internationell handel som baseras på 

principerna om rättvisa, hållbarhet och 

sund konkurrens, och mot bakgrund av 

erfarenheterna från tidigare förfaranden är 
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fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 
priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet 

av huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens 

avdelningar kan publicera rapporter som 

beskriver den specifika situationen vad 

gäller dessa kriterier i ett visst land eller 

en viss sektor, att sådana rapporter och 

den bevisning de grundar sig på kan ingå 

i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där 

detta slags rapport eller bevisning 

används. 

det lämpligt att klargöra under vilka 

omständigheter det anses föreligga 

betydande snedvridningar som beror på att 

ett exportland tillämpar snedvridande 

marknadsekonomiska metoder som gör 

att det blir olämpligt att tillämpa 

inhemska priser och kostnader för 

tillverkning, inbegripet råvarukostnader, 

energi och andra tillverkningsfaktorer. 

Det bör därför klargöras att man vid 

fastställandet av ett exportlands faktiska 

beteende bör ta hänsyn till följande 

kriterier: En hög grad av statligt 

inflytande över företagens 

resursfördelning och beslut, direkt eller 

indirekt (genom offentliga organ), 

exempelvis genom användning av statligt 

fastställda priser eller diskriminering 

inom ramen för skatte-, handels- eller 

valutaordningar. Snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem (t.ex. byteshandel). 

Avsaknad av en insynsvänlig och icke-

diskriminerande bolagsrätt, som 

säkerställer en fullgod företagsstyrning 

(tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, skydd av 

aktieägare och tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten). 

Avsaknad av en enhetlig och effektiv 

uppsättning lagar som är öppna för insyn 

och säkerställer att äganderätten 

respekteras och att konkursförfarandet 

fungerar. Avsaknad av en fungerande 

finanssektor som fungerar oberoende av 

staten och för vilken det säkerställs 

tillräckliga garantibestämmelser och en 

tillräcklig tillsyn både i lagstiftningen och 

i praktiken. Kontroll från den nationella 

industrins sida av mer än 40 procent av 

världsmarknadsandelen inom en viss 

sektor, vilket föranleder ett antagande om 

missbruk av dominerande ställning. 

Bristande respekt för internationella och 

europeiska standarder på det sociala, 
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skattemässiga och miljörelaterade 

området samt alla andra kriterier eller 

faktorer som kommissionen anser vara 

lämpliga för att bedöma förefintligheten 

av betydande snedvridningar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, uteblivet 

genomförande av multilaterala miljöavtal, 

i vilka unionen är part, uteblivet 

genomförande av grundläggande ILO-
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kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

konventioner, och att det tillhandahålls 

finansiering från institutioner som har till 

uppgift att uppfylla politiska mål. Det bör 

vidare föreskrivas att kommissionens 

avdelningar kan publicera rapporter som 

beskriver den specifika situationen vad 

gäller dessa kriterier i ett visst land eller en 

viss sektor, att sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och kostnader för andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 
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politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar kan publicera 

rapporter som beskriver den specifika 

situationen vad gäller dessa kriterier i ett 

visst land eller en viss sektor, att sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn och att alla 

berörda parter bör ges tillräckliga 

möjligheter att yttra sig om rapporten och 

den bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där detta 

slags rapport eller bevisning används. 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen eller andra omständigheter som 

gör att staten kan påverka priser eller 

kostnader, inbegripet genom 

resursfördelning och beslut tagna av 

företagen, att det finns en offentlig politik 

eller åtgärder som diskriminerar till förmån 

för inhemska leverantörer eller på annat 

sätt inverkar på de fria marknadskrafterna 

och att det tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

kan publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och att alla berörda parter 

bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar den 

rättvisa konkurrensen. Det bör särskilt 
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klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionens avdelningar 

kan publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor, 

att sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn Alla berörda parter bör ges 

tillräckliga möjligheter att yttra sig om 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och produktionskostnader, 

inbegripet skatter och kostnader för 

primära och sekundära råvaror, 

arbetskraftskostnader och kostnader som 

uppkommer i samband med miljömässiga 

förpliktelser, ligger avsevärt under 

priserna och kostnaderna för 

genomsnittliga aktörer på den 

internationella marknaden på grund av att 

de påverkats av ett statligt inflytande. Det 

bör vidare klargöras att det vid 

fastställandet av huruvida en situation av 

detta slag föreligger kan tas hänsyn till 

bland annat de eventuella följderna av att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, och att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen när det gäller 

priser eller kostnader i syfte att på ett 

otillbörligt sätt uppnå 

konkurrensfördelar. Det bör vidare 

föreskrivas att kommissionen ska 

publicera och uppdatera rapporter som 

beskriver den specifika situationen vad 

gäller skattemässig, social och 

miljömässig dumpning hos unionens 

handelspartner eller inom vissa relevanta 

sektorer, att sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn Alla berörda parter bör ges 

tillräckliga möjligheter att yttra sig om 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där detta slags rapport eller 

bevisning används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Förekomsten av en eller flera 

betydande snedvridningar i ekonomin i 

stort eller i den relevanta sektorn av 

ekonomin i exportlandet bör automatiskt 

föranleda användningen av icke 

snedvridna internationella, tredjelands- 

eller unionsbaserade priser, kostnader 

eller referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. Om en exporterande 

tillverkare från ett land eller inom en 

sektor där en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer på ett 

övertygande sätt visar att kostnaderna för 

en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna, 

bör dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. Avsaknaden av 

snedvridning för en exporterande 

tillverkare för en känd produktionsfaktor 

och dess tillförlitlighet bör bedömas bland 

annat utifrån kvantiteterna det handlar 

om, deras proportion i förhållande till 

faktorns totala kostnader samt den 

faktiska användningen i produktionen. 

Sådana enskilda undersökningsresultat 

bör inte påverka normalvärdet för andra 

exporterande tillverkare och därmed inte 

gälla för hela landet eller sektorn 

oberoende av tillämpningen av artikel 17. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Om en exporterande tillverkare 

från ett land eller inom en sektor där en 

eller flera betydande snedvridningar 

förekommer på ett övertygande sätt visar 

att den inte direkt eller indirekt påverkas 

av någon betydande snedvridning och att 

kostnaderna för en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna, 

bör dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. Sådana 

enskilda undersökningsresultat bör inte 

påverka normalvärdet för andra 

tillverkare och därmed inte gälla för hela 

landet eller sektorn oberoende av 

tillämpningen av artikel 17. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionens avdelningar måste 

publicera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller dessa 

kriterier i ett visst land eller en viss sektor. 

Unionsindustrin bör höras under 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar 

sig på bör ingå i ärendehandlingarna för 

varje undersökning avseende det berörda 

landet eller den berörda sektorn 

Europaparlamentet bör övervaka 

utarbetandet av rapporten. På begäran av 

Europaparlamentet eller om situationen 

förändras i ett specifikt land eller i en 

specifik sektor ska kommissionen 

uppdatera rapporten. Vid fastställandena 

om huruvida det förekommer betydande 
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snedvridningar i ett land eller inom en 

sektor bör all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna beaktas och bör 

göras slutgiltiga av kommissionen senast 

tre månader efter att en undersökning 

inleddes. Berörda parter bör ges tio dagar 

för att yttra sig om dessa fastställanden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 
exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

exportlandet tillämpar snedvridande 

marknadsekonomiska metoder som leder 

till att de kostnader som återspeglas i den 

berörda partens bokföring blir artificiellt 

låga bör dessa kostnader emellertid justeras 

eller fastställas på någon annan skälig 

grund, bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden, såvida de inte 

är snedvridna, eller från marknader i 

unionen. Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

närmare klargöra att det vid tillämpningen 

av de bestämmelser som införs genom 

denna förordning bör tas hänsyn till all 

relevant bevisning, inbegripet relevanta 

bedömningsrapporter om de förhållanden 

som råder på de exporterande tillverkarnas 

hemmamarknad och den bevisning som 

dessa rapporter grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. Detta 

gäller i synnerhet när det i exportlandet 

inte finns en motsvarighet till de sociala 
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och miljömässiga standarder som gäller i 

Europa eller om det inom en eller flera 

sektorer finns en överkapacitet i 

tillverkningen som har en betydande 

påverkan på priser och kostnader. 

Eventuell information och bevisning om 

förekomsten av snedvridande 

marknadsekonomiska metoder får också 

läggas fram av berörda parter, exempelvis 

industrin och fackföreningar. Man bör 

beakta sådan information när man fattar 

tillverkningsrelaterade beslut eller 

uppdaterar rapporterna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns en eller flera betydande 

snedvridningar i exportlandet som leder till 

att de kostnader som återspeglas i den 

berörda partens bokföring blir artificiellt 

låga bör dessa kostnader fastställas på 

någon annan skälig grund, bland annat 

uppgifter från andra representativa 

marknader, marknader inom unionen eller 

icke snedvridna internationella priser eller 

referensvärden. Mot bakgrund av 

erfarenheterna från tidigare förfaranden är 

det lämpligt att närmare klargöra att det vid 

tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 
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om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. För att 

upprätthålla jämvikten mellan de 

rättigheter och förpliktelser som 

Världshandelsorganisationen och dess 

avtal och protokoll fastställer, är det vid 

tillämpningen av dessa regler av väsentlig 

betydelse att unionen tar hänsyn till hur 

de tolkas och tillämpas av unionens 

viktigaste handelsparter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 
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exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

Indikationer på att det förekommer 

betydande snedvridningar får även 

framföras av unionsindustrin. Sådana 

indikationer bör beaktas när beslut tas om 

utarbetande eller uppdatering av 

relevanta rapporter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 
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har haft möjlighet att yttra sig över. har haft möjlighet att yttra sig över. 

Indikationer på att det förekommer 

betydande snedvridningar får även 

framföras av unionsindustrin. Sådana 

indikationer bör beaktas när beslut tas 

kring utarbetandet eller uppdateringar av 

relevanta rapporter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda 

parter har haft möjlighet att yttra sig över. 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga bör dessa 

kostnader fastställas på någon annan skälig 

grund, bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden eller marknader 

i unionen. Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

närmare klargöra att det vid tillämpningen 

av de bestämmelser som införs genom 

denna förordning bör tas hänsyn till all 

relevant bevisning, inbegripet relevanta 

bedömningsrapporter om de förhållanden 

som råder på de exporterande tillverkarnas 

hemmamarknad och den bevisning som 

dessa rapporter grundar sig på. 

Indikationer på att det förekommer 

betydande snedvridningar får även 

framföras av unionsindustrin. Sådana 

indikationer bör beaktas när beslut tas 

kring utarbetandet eller uppdateringar av 

relevanta rapporter. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, inbegripet 

unionen, internationella priser eller 

referensvärden. Mot bakgrund av 

erfarenheterna från tidigare förfaranden är 

det lämpligt att närmare klargöra att det vid 

tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

tillförlitliga bokföring under 

undersökningen. I det fall det finns 

betydande snedvridningar i exportlandet 

som leder till att de kostnader som 

återspeglas i den berörda partens bokföring 

blir artificiellt låga får dessa kostnader 

emellertid justeras eller fastställas på någon 

annan skälig grund, bland annat uppgifter 

från andra representativa marknader, 

internationella priser eller referensvärden. 

Mot bakgrund av erfarenheterna från 

tidigare förfaranden är det lämpligt att 

närmare klargöra att det vid tillämpningen 

av de bestämmelser som införs genom 

denna förordning bör tas hänsyn till all 

relevant bevisning, inbegripet relevanta 

bedömningsrapporter om de förhållanden 

som råder på de exporterande tillverkarnas 

hemmamarknad och den bevisning som 

dessa rapporter grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 
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som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga bör dessa 

kostnader fastställas på någon annan skälig 

grund, bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Det bör vidare erinras om att artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036 är 

tillämplig vad gäller den metod som 

använts i den ursprungliga undersökningen 

och den som ska användas för översynen. I 

detta hänseende bör det klargöras att det 

vid undersökningen av huruvida det finns 

tecken på att omständigheterna har ändrats 

bör tas hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

(5) Det bör vidare erinras om att artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036 är 

tillämplig vad gäller den metod som 

använts i den ursprungliga undersökningen 

och den som ska användas för översynen. I 

detta hänseende bör det klargöras att det 

vid undersökningen av huruvida det finns 

tecken på att omständigheterna har ändrats 

bör tas hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. Vidare 
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bör relevanta frihandelsavtal med länder 

vars ekonomi har starka kopplingar till 

det rapporterande landet beaktas vid 

fastställandet av antidumpnings- och 

antisubventionsåtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

bör metoden i artikel 2.6a inte ersätta den 

ursprungliga metoden som används för 

att fastställa normalvärdet vid en översyn 

i enlighet med artikel 11.3 i förordning 

(EU) 2016/1036 förrän efter datumet för 

den första översynen vid giltighetstidens 

utgång som följer två år efter att denna 

förordning har trätt i kraft. I syfte att 

minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 
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enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6e inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 
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artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.7 ska 

den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.7 inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

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

Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 
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förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en 

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser möjliggör fortsatt 

tillämpning av skyddsåtgärder mot import 

och är avsedda att fylla det tomrum som 

annars hade kunnat leda till en situation 

med osäkerhet om rättsläget, att ge berörda 

parter en rimlig möjlighet att anpassa sig 

till upphörandet av de gamla 

bestämmelserna och ikraftträdandet av de 

nya bestämmelserna samt att underlätta en 

effektiv, välfungerande och rättvis 

förvaltning av förordning (EU) 2016/1036. 

Or. fr 

Motivering 

Övergångsåtgärder bör inte avbrytas och berörda sektorer bör inte försvagas genom att 

skyddsåtgärder mot import avskaffas. 
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Ändringsförslag  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) För att upprätthålla jämvikten 

mellan de rättigheter och förpliktelser 

som Världshandelsorganisationens avtal, 

inbegripet protokoll, fastställer, är det vid 

tillämpningen av dessa regler av väsentlig 

betydelse att unionen tar hänsyn till hur 

de tolkas och tillämpas av unionens 

viktigaste handelsparter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Skäl 4 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Skäl 4 ska ersättas med följande: 

”För att upprätthålla jämvikten mellan de 

rättigheter och förpliktelser som fastställs 

i Allmänna tull- och handelsavtalet 

(Gatt), är det vid tillämpningen av 1994 

års antidumpningsavtal av väsentlig 

betydelse att unionen tar hänsyn till hur 

dessa regler tolkas av unionens viktigaste 

handelspartner.” 

”För att upprätthålla jämvikten mellan 

rättigheterna och förpliktelserna som 

Världshandelsorganisationens avtal, 

inbegripet anslutningsprotokoll 

fastställer, är det vid tillämpningen av 

dessa regler av väsentlig betydelse att 

unionen tar hänsyn till hur unionens 

viktigaste handelsparter tolkar och 

tillämpar dem.” 

Or. en 

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

content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=SV) 
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Ändringsförslag  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning 

som återspeglar icke snedvridna priser 

eller referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland 

annat icke snedvridna internationella 

priser, kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land som har en med exportlandet 

jämförbar ekonomisk utvecklingsnivå, 

under förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska 

omfatta ett skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och 

administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Sådana system- eller 

makroekonomiska snedvridningar avgör i 

stor utsträckning huruvida priser och 

kostnader är snedvridna i betydande grad 

i företag och inom sektorer. Bedömningen 

av snedvridningar i systemet är särskilt 

viktig när det gäller heterogena sektorer 

som till stor del består av små och 

medelstora företag där det är svårast att 

hitta bevis för sektorspecifika 

snedvridningar. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

den relevanta sektorn av ekonomin i 

exportlandet ska automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade priser, kostnader eller 

referensvärden för varje 

produktionsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 
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 Om exporterande tillverkare från ett land 

eller en sektor där en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer på ett 

övertygande sätt visar att deras bransch i 

sin helhet inte påverkas direkt eller 

indirekt av någon betydande snedvridning 

ska dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. 

 Om en exporterande tillverkare från ett 

land eller en sektor där en eller flera 

betydande snedvridningar förekommer på 

ett övertygande sätt visar att kostnaderna 

för en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer kan knytas till 

importer från länder utan betydande 

snedvridningar och att de inte är 

snedvridna enligt bedömningen som avses 

i följande stycke, ska dessa kostnader 

användas när normalvärdet konstrueras. 

 Avsaknaden av snedvridning för en 

exporterande tillverkare för en känd 

produktionsfaktor och dess tillförlitlighet 

ska bedömas bland annat utifrån 

kvantiteterna det handlar om, deras 

proportion i förhållande till faktorns 

totala kostnader samt den faktiska 

användningen i produktionen. 

 Sådana enskilda undersökningsresultat 

ska inte påverka normalvärdet för andra 

exporterande tillverkare och därmed inte 

gälla för hela landet eller sektorn 

oberoende av tillämpningen av artikel 17. 

 Med hänsyn till vad som beskrivits ovan 

ska kommissionen fastställa tidsfrister för 

när bevisen ska lämnas in för att såväl de 

berörda parternas rätt till försvar som 

tidsfristerna för förfarandena ska kunna 

respekteras. När tidsfristerna har löpt ut 

kan kommissionen endast godkänna 

ytterligare bevisning med anknytning till 

enskilda produktionsfaktorer om 

kommissionen har möjlighet att 

kontrollera bevisningen på ett korrekt och 

adekvat sätt samt om andra berörda 

parter får tillräckligt med tid att yttra sig. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

enskilda sektorer ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden för varje 

produktionsfaktor. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land, inbegripet inom unionen, under 

förutsättning att relevanta uppgifter finns 

lätt tillgängliga. Det konstruerade 

normalvärdet ska omfatta ett icke 

snedvridet samt skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och administrationskostnader, 

andra allmänna kostnader samt vinst. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

den relevanta sektorn av ekonomin i 

exportlandet ska automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade priser, kostnader eller 

referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 
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konstrueras. 

 Om en exporterande tillverkare från ett 

land eller inom en sektor där en eller flera 

betydande snedvridningar förekommer på 

ett övertygande sätt visar att kostnaderna 

för en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna, i 

enlighet med följande stycke, ska dessa 

kostnader användas när normalvärdet 

konstrueras. 

 Avsaknaden av snedvridning för en 

exporterande tillverkare för en känd 

produktionsfaktor och dess tillförlitlighet 

bör bedömas bland annat utifrån 

kvantiteterna det handlar om, deras 

proportion i förhållande till faktorns 

totala kostnader samt den faktiska 

användningen i produktionen. 

 Sådana enskilda undersökningsresultat 

ska inte påverka normalvärdet för andra 

exporterande tillverkare och därmed inte 

gälla för hela landet eller sektorn 

oberoende av tillämpningen av artikel 17. 

 Med hänsyn till vad som beskrivits ovan 

ska kommissionen fastställa tidsfrister för 

när bevisen ska lämnas in för att såväl de 

berörda parternas rätt till försvar som 

tidsfristerna för förfarandena ska kunna 

respekteras. När tidsfristerna har löpt ut 

kan kommissionen endast godkänna 

ytterligare bevisning med anknytning till 

enskilda produktionsfaktorer om 

kommissionen har möjlighet att 

kontrollera bevisningen på ett korrekt och 

adekvat sätt samt om andra berörda 

parter får tillräckligt med tid att yttra sig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 
motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

enskilda sektorer ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden för varje produktionsfaktor 

och regeln om lägsta tull ska inte 

användas för att beräkna 

antidumpningstull som tillämpas på 

importer från exporttillverkare från det 

landet. De källor som kan användas för 

detta ändamål är: 

 – motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

produktionsland där priserna och 

kostnaderna som berörs av 

undersökningen är resultatet av fria 

marknadskrafter, inbegripet 

marknadskrafterna i unionen 

 eller 

 – icke snedvridna internationella priser, 

kostnader eller referensvärden om de 

anses olämpliga av kommissionen, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 
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och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

 I avsaknad av icke snedvridna 

internationella eller tredjelandskostnader 

eller referensvärden, ska kommissionen 

fastställa normalvärdet på någon annan 

skälig grund, exempelvis på grundval av 

relevanta priser eller kostnader i union. 

Detta är i synnerhet fallet där en 

betydande andel av den klagande 

unionsindustrin består av små och 

medelstora företag. Tillförlitligheten i 

kostnaderna och priserna för en känd 

produktionsfaktor som anses icke 

snedvriden ska bland annat bedömas 

utifrån kvantiteterna det handlar om, 

deras proportion i förhållande till 

faktorns totala kostnader samt den 

faktiska användningen i produktionen. 

 Enligt denna metod ska avsaknaden av 

betydande snedvridningar för varje 

produktionsfaktor bevisas av tillverkarna i 

exportlandet. Om en exporterande 

tillverkare från ett land där en eller flera 

betydande snedvridningar förekommer, 

på ett övertygande sätt visar att 

kostnaderna för en eller flera av de 

enskilda produktionsfaktorerna inte är 

snedvridna, bör dessa enskilda kostnader 

för produktionsfaktorerna användas när 

normalvärdet konstrueras utan att det 

påverkar användningen av icke 

snedvridna tredjelands-, unionsbaserade 

eller internationella priser, kostnader eller 

referensvärden för dessa enskilda 

produktionsfaktorer som är snedvridna i 

betydande grad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 
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Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar i ekonomin i 

stort eller i delar av ekonomin ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land, inbegripet dem i en medlemsstat, 

under förutsättning att relevanta uppgifter 

finns lätt tillgängliga. Det konstruerade 

normalvärdet ska omfatta ett icke 

snedvridet samt skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och administrationskostnader, 

andra allmänna kostnader samt vinst. 

 Förekomsten av betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

en sektor av ekonomin i exportlandet ska 

automatiskt föranleda användningen av 

icke snedvridna internationella, 

tredjelands- eller unionsbaserade priser, 

kostnader eller referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om exporterande tillverkare från ett land 

eller en sektor där det förekommer 

betydande snedvridningar på ett 

övertygande sätt visar att kostnaderna för 

en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna 

för industrin i sin helhet, ska dessa 

kostnader användas när normalvärdet 

konstrueras. 
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 Avsaknaden av snedvridningar för 

exporterande tillverkares kostnader för en 

viss produktionsfaktor och 

tillförlitligheten i detta ska bedömas bland 

annat utifrån kvantiteterna det handlar 

om, deras proportion i förhållande till 

faktorns totala kostnader samt den 

faktiska användningen i produktionen. 

 För att kommissionen ska kunna 

respektera de övergripande tidsfristerna 

för förfarandena och alla berörda parters 

rätt att försvara sig ska kommissionen 

fastställa tidsfrister för inlämning av 

bevisning med hänsyn till vad som 

beskrivits ovan. När tidsfristerna har löpt 

ut kan kommissionen endast godkänna 

ytterligare bevisning om den har 

möjlighet att kontrollera bevisningen på 

ett korrekt och adekvat sätt samt om 

andra berörda parter får tillräckligt med 

tid att yttra sig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

enskilda sektorer ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden för varje 

produktionsfaktor. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 
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icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land, inbegripet dem inom unionen, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett icke snedvridet samt skäligt belopp för 

att täcka försäljnings- och 

administrationskostnader, andra allmänna 

kostnader samt vinst. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

en sektor av ekonomin i exportlandet ska 

automatiskt föranleda användningen av 

icke snedvridna internationella, 

tredjelands- eller unionsbaserade priser, 

kostnader eller referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om exporterande tillverkare från ett land 

eller en sektor där det förekommer en 

eller flera betydande snedvridningar på ett 

övertygande sätt visar att kostnaderna för 

en eller flera enskilda 

produktionsfaktorer inte är snedvridna 

för industrin i sin helhet, ska dessa 

kostnader användas när normalvärdet 

konstrueras. 

 Avsaknaden av snedvridningar för 

exporterande tillverkare för en känd 

produktionsfaktor och dess tillförlitlighet 

bör bedömas bland annat utifrån 

kvantiteterna det handlar om, deras 

proportion i förhållande till faktorns 

totala kostnader samt den faktiska 

användningen i produktionen. 

 För att kommissionen ska kunna 

respektera de övergripande tidsfristerna 

för förfarandena och alla berörda parters 

rätt att försvara sig ska kommissionen 

fastställa tidsfrister för inlämning av 

bevisning med hänsyn till vad som 

beskrivits ovan. När tidsfristerna har löpt 

ut kan kommissionen endast godkänna 
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ytterligare bevisning om kommissionen 

har möjlighet att kontrollera bevisningen 

på ett korrekt och adekvat sätt samt om 

andra berörda parter får tillräckligt med 

tid att yttra sig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

en eller flera betydande snedvridningar i 

ekonomin i stort eller i ekonomins 

sektorer ska normalvärdet konstrueras på 

grundval av tillverkningskostnader och 

försäljning som återspeglar icke snedvridna 

priser eller referensvärden för varje 

produktionsfaktor. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land. Ett representativt land ska väljas ut 

på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet 

görs. Det utvalda landet ska också ha en 

tillräcklig nivå av sociala och 

miljömässiga standarder, där de 

tillräckliga nivåerna bestäms av 

tredjelandets ratificering av de 
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multilaterala miljöavtal, och protokoll till 

dessa, som unionen är part i, oavsett när 

de ingicks, och av de ILO-konventioner 

som förtecknas i bilaga -I. Det 

konstruerade normalvärdet ska omfatta ett 

skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

en sektor av ekonomin i exportlandet ska 

automatiskt föranleda användningen av 

icke snedvridna internationella, 

tredjelands- eller unionsbaserade priser, 

kostnader eller referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om en exporterande tillverkare från ett 

land där en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer visar att 

kostnaderna för en eller flera av de 

enskilda produktionsfaktorerna inte är 

snedvridna, ska dessa kostnader användas 

när normalvärdet konstrueras. 

 Tillförlitligheten i kostnaderna och 

priserna för en känd faktor som anses 

icke snedvriden ska bland annat bedömas 

utifrån kvantiteterna det handlar om, 

deras proportion i förhållande till 

faktorns totala kostnader samt den 

faktiska användningen i produktionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna a) Om det vid tillämpningen av denna 
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bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar i exportlandet 

ska normalvärdet konstrueras på grundval 

av tillverkningskostnader och försäljning 

som återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som 

kommissionen kan använda för detta 

ändamål är bland annat: 

 – motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land som har en med exportlandet 

jämförbar ekonomisk utvecklingsnivå. 

Om uppgifter om produktionskostnaden 

på företagsnivå används bör ett företag 

väljas ut vars exporter visar att företaget 

är konkurrenskraftigt på 

världsmarknaden samtidigt som den 

berörda produkten tillverkades 

 eller om det inte är lämpligt: 

 – icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

 Om kommissionen fastställer att vissa 

inhemska uppgifter visar att det inte 

förekommer någon snedvridning, särskilt 

om exportörer och tillverkare lämnar in 
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tillräckligt med information som styrker 

detta, inbegripet inom ramarna för 

föreskrifterna för berörda parter i punkt 

c, ska kommissionen använda sig av dessa 

uppgifter. Det konstruerade normalvärdet 

ska omfatta ett skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och administrationskostnader, 

andra allmänna kostnader samt vinst. 

Or. en 

Motivering 

Det är lämpligt att använda ett konkurrenskraftigt företag inom den berörda sektorn när man 

använder sig av företagsuppgifter för att beräkna normalvärden. Det är lämpligt att använda 

inhemska uppgifter om dessa kan styrka att det inte föreligger någon snedvridning. 

 

Ändringsförslag  51 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i en 

av dess sektorer ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden för varje 

produktionsfaktor samt motsvarande 

tillverkningskostnader och försäljning i ett 

lämpligt representativt land inbegripet i 

unionen. Det konstruerade normalvärdet 

ska omfatta ett icke snedvridet samt 

skäligt belopp för att täcka försäljnings- 
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kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska 

omfatta ett skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och 

administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

 Förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

den relevanta sektorn av ekonomin i 

exportlandet ska automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade priser, kostnader och 

referensvärden för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om exporterande tillverkare från ett land 

eller en sektor där en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer på ett 

övertygande sätt visar att deras bransch i 

sin helhet inte påverkas direkt eller 

indirekt av någon betydande snedvridning 

ska dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar i en sektor eller 

ekonomin i sin helhet ska normalvärdet 
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tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

producentland där priserna och 

tillverkningskostnaderna som omfattas av 

undersökningen är ett resultat av de fria 

marknadskrafterna, under förutsättning att 

relevanta kostnadsuppgifter finns lätt 

tillgängliga. Det konstruerade 

normalvärdet ska omfatta ett skäligt belopp 

för att täcka försäljnings- och 

administrationskostnader, andra allmänna 

kostnader samt vinst. I annat fall, om 

uppgifterna inte är tillgängliga, 

tillförlitliga eller om exportören själv eller 

myndigheterna i exportlandet hindrar 

undersökningen, ska det konstruerade 

normalvärdet omfatta ett skäligt belopp 

för att täcka en kompletterande 

straffmarginal. 

Or. fr 

Motivering 

Begreppet jämförbar ekonomisk utveckling innebär inte i realiteten en tillförlitlig jämförelse 

när det gäller ekonomisk struktur, till exempel på grund av utebliven fördelning av välståndet. 

Enligt Världsbankens klassificering är i så fall Kina jämförbart med Ecuador och Peru. 

 

Ändringsförslag  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6 a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna a) Om det vid tillämpningen av denna 
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bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 
motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna på 

grund av att det föreligger betydande 

snedvridningar i exportlandet ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som 

kommissionen kan använda för detta 

ändamål är bland annat motsvarande 

tillverkningskostnader och försäljning i ett 

lämpligt representativt land som har en 

med exportlandet jämförbar ekonomisk 

utvecklingsnivå, under förutsättning att 

relevanta kostnadsuppgifter finns lätt 

tillgängliga eller, om detta bedöms 

lämpligt av kommissionen, icke 

snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden. Om 

kommissionen fastställer att vissa 

inhemska kostnader visar att det inte 

förekommer någon snedvridning, särskilt 

om exportörer och tillverkare kan visa 

detta på ett övertygande sätt, inbegripet 

inom ramarna för föreskrifterna för 

berörda parter i led c, ska kommissionen 

använda sig av sådana kostnader. Det 

konstruerade normalvärdet ska omfatta ett 

skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger betydande snedvridningar 

i ekonomin som helhet eller i sektorer 

inom ekonomin ska normalvärdet baseras 

på ett pris eller konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land, med tillräckliga sociala och 

miljömässiga standarder, under 

förutsättning att relevanta uppgifter finns 

lätt tillgängliga, inbegripet 

tillverkningskostnader och försäljning när 

så är lämpligt. Hänsyn ska tas till 

indirekta miljökostnader, såsom 

koldioxidutsläpp, och dessa ska beräknas 

som en andel av de totala kostnaderna för 

samma mängd i unionen. Om 

exportlandet inte samarbetar kommer den 

högsta kostnaden att tillämpas. Det 

konstruerade normalvärdet ska omfatta ett 

skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Paul Rübig 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 
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bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som 

kommissionen kan använda för detta 

ändamål är bland annat icke snedvridna 

internationella priser, kostnader och 

referensvärden samt motsvarande 

tillverkningskostnader och försäljning i ett 

lämpligt representativt land som har en 

med exportlandet jämförbar ekonomisk 

utvecklingsnivå, under förutsättning att 

relevanta kostnadsuppgifter finns lätt 

tillgängliga. Om kommissionen fastställer 

att vissa inhemska kostnader visar att det 

inte förekommer någon snedvridning, 

särskilt om exportörer och tillverkare kan 

visa detta på ett övertygande sätt, 

inbegripet inom ramarna för 

föreskrifterna för berörda parter i led c, 

ska kommissionen använda sig av sådana 

kostnader. Det konstruerade normalvärdet 

ska omfatta ett skäligt belopp för att täcka 

försäljnings- och administrationskostnader, 

andra allmänna kostnader samt vinst. 

Or. en 

Motivering 

Det lämpliga representativa landet bör primärt fastställas som ett land som har en med 

exportlandet jämförbar ekonomisk utveckling, under förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. Om så inte är fallet ska ett annat lämpligt 

representativt land väljas. 

Vad gäller förenligheten med Världshandelsorganisationen bör exportörer ha möjlighet att 

bevisa att deras inhemska kostnader inte är snedvridna. I detta fall ska kommissionen 

använda dessa inhemska kostnader för att konstruera normalvärdet. 

 

Ändringsförslag  56 

Jarosław Wałęsa 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger en eller flera betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i en 

eller flera av dess sektorer ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land. Det konstruerade normalvärdet ska 

omfatta ett icke snedvridet samt skäligt 

belopp för att täcka försäljnings- och 

administrationskostnader, andra allmänna 

kostnader samt vinst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna a) Om ett exportland tillämpar 
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bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning 

som återspeglar icke snedvridna priser 

eller referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland 

annat icke snedvridna internationella 

priser, kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

snedvridande marknadsekonomiska 

metoder som förorsakar betydande 

snedvridningar i dess inhemska priser och 

kostnader för tillverkning, inbegripet 

råvarukostnader, energi och andra 

tillverkningsfaktorer, ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av icke snedvridna 

internationella priser, kostnader och 

referensvärden samt motsvarande 

tillverkningskostnader och försäljning i ett 

lämpligt representativt land, inbegripet 

EU-medlemsstaterna, under förutsättning 

att relevanta kostnadsuppgifter finns lätt 

tillgängliga. Hänsyn ska tas till indirekta 

miljökostnader, såsom koldioxidutsläpp, 

och dessa ska beräknas som en del av de 

totala kostnaderna för samma mängd i 

Europa. Om exportlandet inte samarbetar 

kommer den högsta kostnaden att 

tillämpas. Det konstruerade normalvärdet 

ska omfatta ett skäligt och icke snedvridet 

belopp för att täcka försäljnings- och 

administrationskostnader, andra allmänna 

kostnader samt vinst. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  58 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger betydande snedvridningar 

ska normalvärdet fastställas på grundval av 

ett pris eller konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader, inbegripet 

arbetskostnader, kostnader i samband 

med miljömässiga förpliktelser samt 
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återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

skatter och försäljning som återspeglar 

icke snedvridna priser eller referensvärden. 

De källor som kan användas för detta 

ändamål är bland annat icke snedvridna 

internationella priser, kostnader och 

referensvärden samt motsvarande 

tillverkningskostnader och försäljning i ett 

lämpligt representativt land som har en 

med exportlandet jämförbar ekonomisk 

utvecklingsnivå, under förutsättning att 

relevanta kostnadsuppgifter finns lätt 

tillgängliga. Det konstruerade 

normalvärdet ska omfatta ett skäligt belopp 

för att täcka försäljnings- och 

administrationskostnader, andra allmänna 

kostnader samt vinst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

normalvärdet konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

a) Om det vid tillämpningen av denna 

bestämmelse eller någon annan relevant 

bestämmelse i denna förordning fastställs 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar i hela ekonomin 

eller i en sektor ska normalvärdet 

konstrueras på grundval av 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 
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ekonomisk utvecklingsnivå, under 

förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

land, under förutsättning att relevanta 

kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  60 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar som rör 

den berörda produkten i den mening som 

avses i led a föreligger bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet kostnader för råvaror, energi 

eller andra tillverkningsfaktorer, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

ska hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, vilket innebär 

att företagen såväl rättsligt som faktiskt 

inte har någon företagsstyrning, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, att det saknas 

en transparent och effektivt fungerande 
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bolagsrätt och att det existerar ett 

konkurssystem som hindrar verkställandet 

av sakrätten, att det förekommer bristande 

respekt för eller tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

valutatransaktioner som inte genomförs i 

enlighet med marknadskursen, löner som 

inte är ett resultat av fria förhandlingar 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, att 

det saknas transparent lagstiftning vilket 

leder till diskriminering av samriskföretag 

och andra utländska investeringar, att 

internationella och multilaterala 

åtaganden i fråga om sociala normer, 

miljönormer och skattenormer inte 

respekteras av exportlandet, att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål och alla andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga för att 

utvärdera förekomsten av betydande 

snedvridningar. 

 Förekomsten av betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

en sektor av ekonomin i exportlandet ska 

automatiskt föranleda användningen av 

icke snedvridna priser, kostnader eller 

referensvärden – internationella, 

tredjelands- eller unionsbaserade – för 

varje tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om en exporterande tillverkare från ett 

land som inte uppfyller dessa villkor 

tydligt visar att kostnaderna för en eller 

flera enskilda tillverkningsfaktorer inte är 

snedvridna ska dessa kostnader användas 

när normalvärdet konstrueras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  61 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 
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Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade försäljningspriser och 

kostnader, inbegripet kostnad och 

försäljningspris för råvaror och energi, 

inte bestämts av de fria marknadskrafterna 

på grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

ska hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, att det finns 

överkapacitet som leder till 

överproduktion, politik för manipulering 

av växelkurser som medför 

undervärdering av den nationella valutan, 

bristande respekt för internationella 

åtaganden från exportlandets sida på 

miljö- eller skatteområdet eller det sociala 

området, som skapar en snedvridning av 

konkurrensen, att det saknas en 

transparent och effektivt fungerande 

bolagsrätt och att det existerar ett 

konkurssystem som hindrar verkställandet 

av sakrätten, löner som inte är ett resultat 

av fria förhandlingar mellan arbetstagare 

och arbetsgivare, att det saknas 

transparent lagstiftning vilket leder till 

diskriminering av samriskföretag och 

andra utländska investeringar, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 
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mål, samt alla andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga för att 

utvärdera förekomsten av betydande 

snedvridningar. 

 Förekomsten av betydande 

snedvridningar i ekonomin i stort eller i 

en eller flera sektorer av ekonomin i 

exportlandet ska automatiskt föranleda 

användningen av icke snedvridna priser, 

kostnader eller referensvärden – 

internationella, tredjelands- eller 

unionsbaserade – för varje 

tillverkningsfaktor när normalvärdet 

konstrueras. 

 Om en exporterande tillverkare från ett 

land som anklagas för att inte uppfylla 

dessa villkor tydligt visar att kostnaderna 

för en eller flera enskilda 

tillverkningsfaktorer inte är snedvridna 

ska dessa kostnader användas när 

normalvärdet konstrueras. 

Or. fr 

Motivering 

Andra faktorer måste beaktas, såsom industriell överkapacitet som medför allvarliga 

konsekvenser för försörjningen på världsmarknaden och således priserna, samtidigt som 

manipulering av valutor gör det möjligt att sälja på export till undervärderade priser. 

Parlamentets roll är dessutom att kunna begära att en rapport utarbetas eller att en rapport 

uppdateras om en sådan redan har utarbetats utan att direkt blanda sig i processen, eftersom 

det i annat fall skulle kunna föranleda en lagstiftningsakt som kan bestridas vid 

Världshandelsorganisationen. 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

avses i led a kan anses föreligga bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar 

på de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och kostnader för andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande eller när 

det förekommer överkapacitet 1b. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger en 

betydande snedvridning ska hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av att 

statligt inflytande över företagens 

resursfördelning och beslut, direkt eller 

indirekt (t.ex. genom offentliga organ), 

exempelvis genom användning av statligt 

fastställda priser eller diskriminering 

inom ramen för skatte-, handels- eller 

valutaordningar, snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och ingen 

användning av icke-marknadsmässiga 

handels- eller kompensationssystem, att 

det saknas en icke-diskriminerande 

bolagsrätt som är öppen för insyn och 

säkerställer en fullgod företagsstyrning 

(tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, skydd av 

aktieägare, tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten), att 

det saknas en insynsvänlig och effektiv 

uppsättning lagar som förhindrar att 

äganderätten respekteras och att 

konkursförfarandet fungerar, att det 

saknas en fungerande finanssektor som 

fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, att lönerna inte är ett resultat 

av fria förhandlingar mellan arbetstagare 

och ledning, att det saknas en uppsättning 

transparenta lagar, vilket leder till 

diskriminering vad gäller gemensamma 

företag och andra utländska 



 

PE604.811v02-00 76/147 AM\1127399SV.docx 

SV 

investeringar, och att det tillhandahålls 

finansiering från institutioner som har till 

uppgift att uppfylla politiska mål, att det 

saknas ratificering och korrekt 

tillämpning av grundläggande ILO-

konventioner och av multilaterala 

miljöavtal (MEA) som EU är part i, 

bristen på överensstämmelse med 

relevanta OECD-rekommendationer som 

rör skatter (t.ex. BEPS-initiativet), samt 

andra omständigheter som kommissionen 

finner lämpliga att beakta i utvärderingen 

om huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar. I bilagan finns det i 

vägledande syfte en detaljerad förteckning 

över exempel på betydande 

snedvridningar under tidigare fall av 

antidumpningsfall. Denna förteckning 

ska uppdateras efter varje ärende. 

 _________________ 

 1b Överkapacitet råder när 

handelsöverskotten börjar bli strukturella 

utan att det råder motsvarande 

komparativa fördelar i landet, när de 

inhemska priserna och kostnaderna är 

lägre än priserna på världsmarknaden 

eller när investeringar sker i ny 

produktionskapacitet trots ett växande 

handelsöverskott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

avses i led a kan anses föreligga bland 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a är de 

snedvridningar som uppkommer när 
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annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader och kostnader 

för andra produktionsfaktorer, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

ska hänsyn tas till bland annat följderna av 

att den berörda marknaden till stor del 

försörjs av företag som ägs av eller drivs 

under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, att det finns en 

hög grad av statligt inflytande över 

företagens resursfördelning och beslut, 

direkt eller indirekt (t.ex. genom 

offentliga organ), exempelvis genom 

användning av statligt fastställda priser 

eller diskriminering inom ramen för 

skatte-, handels- eller valutaordningar, 

förekomsten av snedvridningar i 

företagens verksamhet som orsakats av 

staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem, avsaknaden av 

eller inadekvat tillämpning av en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning (tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

skydd av aktieägare, tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten), 

avsaknaden av eller inadekvat tillämpning 

av en enhetlig och effektiv uppsättning 

lagar som är öppna för insyn och 

säkerställer att äganderätten respekteras 

och att konkursförfarandet fungerar, att 

det saknas en fungerande finanssektor 

som fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 
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tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, samt andra omständigheter 

som kommissionen finner lämpliga att 

beakta i utvärderingen om huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader och andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av andra faktorer såsom statligt 

inflytande, monopol eller oligopol eller 

annat, vilket skapar en särskild 

marknadssituation som inte ger utrymme 

för lämplig jämförelse mellan 

exportpriser och inhemska priser och 

kostnader. Vid bedömningen av huruvida 

det förekommer betydande snedvridningar 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller direkt eller indirekt drivs 

under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett direkt 

eller indirekt statligt inflytande i företag 

som gör att staten kan påverka priser, 

kostnader eller andra kommersiella beslut 

som tas av sådana företag, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för en eller flera 
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inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna och 

att det tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål, inbegripet genom 

branschstöd eller förekomsten av oligopol 

eller monopol på marknaden för råvaror 

eller produktionsfaktorer samt andra 

omständigheter som kommissionen finner 

lämpliga att beakta i utvärderingen om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

avses i led a kan anses föreligga bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a är de 

snedvridningar som uppkommer när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader och kostnader 

för andra produktionsfaktorer, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

ska hänsyn tas till bland annat följderna av 

att den berörda marknaden till stor del 

försörjs av företag som ägs av eller drivs 

under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, vilket innebär att företagen 

såväl rättsligt som faktiskt inte har någon 

företagsstyrning, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 
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de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, att 

det saknas en transparent och effektivt 

fungerande bolagsrätt och att det 

existerar ett konkurssystem som hindrar 

verkställandet av sakrätten, att lönerna 

inte är ett resultat av fria förhandlingar 

mellan arbetstagare och ledning, att det 

saknas en uppsättning transparenta lagar, 

vilket skapar diskriminering vad gäller 

gemensamma företag och andra 

utländska investeringar, att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål och andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga att beakta i 

utvärderingen av huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

avses i led a kan anses föreligga bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, 

inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger 

en betydande snedvridning kan hänsyn 

tas till bland annat de eventuella följderna 

av att den berörda marknaden till stor del 

försörjs av företag som ägs av eller drivs 

under kontroll, politisk styrning eller 

b) Vid fastställandet ett exportlands 

faktiska beteende i den mening som avses i 

led a ska hänsyn tas till följande kriterier: 

En hög grad av statligt inflytande över 

företagens resursfördelning och beslut, 

direkt eller indirekt (genom offentliga 

organ), exempelvis genom användning av 

statligt fastställda priser eller 

diskriminering inom ramen för skatte-, 

handels- eller valutaordningar. 

Snedvridningar i företagens verksamhet 

som orsakats av staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 
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överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna 

och att det tillhandahålls finansiering 

från institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. 

kompensationssystem (t.ex. byteshandel). 

Avsaknad av en insynsvänlig och icke-

diskriminerande bolagsrätt, som 

säkerställer en fullgod företagsstyrning 

(tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, skydd av 

aktieägare och tillgång till korrekt 

företagsinformation för allmänheten). 

Avsaknad av en enhetlig och effektiv 

uppsättning lagar som är öppna för insyn 

och säkerställer att äganderätten 

respekteras och att konkursförfarandet 

fungerar. Avsaknad av en fungerande 

finanssektor som fungerar oberoende av 

staten och för vilken det säkerställs 

tillräckliga garantibestämmelser och en 

tillräcklig tillsyn både i lagstiftningen och 

i praktiken. Kontroll från den nationella 

industrins sida av mer än 40 procent av 

världsmarknadsandelen inom en viss 

sektor, vilket föranleder ett antagande om 

missbruk av dominerande ställning. 

Bristande respekt för internationella och 

europeiska standarder på det sociala, 

skattemässiga och miljörelaterade 

området samt alla andra kriterier eller 

faktorer som kommissionen anser vara 

lämpliga för att bedöma förefintligheten 

av betydande snedvridningar. 

Or. it 

Ändringsförslag  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

förekommer när rapporterade priser och 

kostnader för en eller flera 
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av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden 

till stor del försörjs av företag som ägs av 

eller drivs under kontroll, politisk styrning 

eller överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, 

och att det tillhandahålls finansiering 

från institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. 

produktionsfaktorer inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna då de påverkats av 

ett statligt inflytande eller är avsevärt låga 

på grund av bristen på överensstämmelse 

med internationella sociala och 

miljömässiga standarder. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger en 

betydande snedvridning ska hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av 

snedvridningar i företagens verksamhet 

som orsakats av staten i samband med 

privatiseringsprocessen och användning 

av icke-marknadsmässiga handels- eller 

kompensationssystem, att det saknas en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning, att det saknas en 

insynsvänlig och effektiv uppsättning 

lagar som förhindrar att äganderätten 

respekteras och att konkursförfarandet 

fungerar, att det saknas en fungerande 

finanssektor som styrs oberoende av staten 

och för vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, avsaknaden av tillämpning av 

multilaterala miljöavtal som unionen är 

part i, oavsett när de ingicks, och av de 

ILO-konventioner som förtecknas i bilaga 

1 samt andra omständigheter som 

kommissionen finner lämpliga att beakta i 

utvärderingen om huruvida det 

förekommer betydande snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett väsentligt statligt 

inflytande. Vid bedömningen av huruvida 

det förekommer betydande snedvridningar 

kan hänsyn tas till bland annat följande: att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, vilket innebär att företagen 

såväl rättsligt som faktiskt inte har någon 

företagsstyrning, att det förekommer ett 

statligt inflytande i företagen som gör att 

staten kan påverka priser eller kostnader, 

att det finns en offentlig politik eller 

åtgärder som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, att 

det saknas en insynsvänlig och effektiv 

fungerande bolagsrätt, att det saknas en 

uppsättning transparenta lagar, vilket kan 

leda till diskriminering vad gäller 

gemensamma företag och annan utländsk 

investering, att det tillhandahålls 

finansiering från institutioner som har till 

uppgift att uppfylla politiska mål eller 

andra omständigheter som kommissionen 

finner lämpliga att beakta i utvärderingen 

om huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 1036/2016 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. Kommissionen ska upprätta en 

offentlig förteckning över kriterier, 

omständigheter och exempel som ger 

vägledning om när det är lämpligt och 

befogat att använda metoden för en icke 

marknadsmässig situation. 

Or. en 

Motivering 

Införandet av en offentlig exempelförteckning kommer att ge alla berörda parter vägledning i 

hur man kan förstå vad som är betydande snedvridningar som uppkommer på grund av 

statligt ingripande hos exportörer och tillverkare. Denna öppna och regelbundet uppdaterade 

förteckning ger utrymme för en ständigt uppdaterad förståelse, särskilt när den publiceras i 

den årliga COM-rapporten till parlamentet. Denna förteckning ger bättre förståelse än 

metoden med nyckelexempel som används i kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  70 

Lola Sánchez Caldentey 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, uteblivet 

genomförande av multilaterala miljöavtal, 

i vilka unionen är part, uteblivet 

genomförande av grundläggande ILO-

konventioner, och att det tillhandahålls 

finansiering från institutioner som har till 

uppgift att uppfylla politiska mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

avses i led a kan anses föreligga bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, 

inte bestämts av de fria marknadskrafterna 

på grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a ska anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader och kostnader för 

andra produktionsfaktorer, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning ska 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål eller som på annat sätt inte agerar 

oberoende i förhållande till staten samt 

andra omständigheter som kommissionen 

finner lämpliga att beakta i utvärderingen 

om huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a ska anses 
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avses i led a kan anses föreligga bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och kostnader för andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger en 

betydande snedvridning ska hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen eller andra 

omständigheter som gör att staten kan 

påverka priser eller kostnader, inbegripet 

genom resursfördelning och beslut tagna 

av företagen, att det finns en offentlig 

politik eller åtgärder som diskriminerar till 

förmån för inhemska leverantörer eller på 

annat sätt inverkar på de fria 

marknadskrafterna, och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

b) Betydande snedvridningar som i 

väsentlig utsträckning påverkar rättvis 

konkurrens för den berörda produkten i 

den mening som avses i led a kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet skatter och 

kostnader för primära och sekundära 
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Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder 

som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna, 

och att det tillhandahålls finansiering 

från institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. 

råvaror, samt arbetskostnader och 

kostnader som uppkommer i samband 

med miljömässiga förpliktelser, påverkas 

av statligt inflytande i syfte att skapa 

orättvisa konkurrensvillkor. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger en 

betydande snedvridning kan hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande när det gäller priser eller 

kostnader. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen är nödvändig för att ge en övergripande och omfattande uppfattning om 

situationen. 

 

Ändringsförslag  74 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett väsentligt statligt 

inflytande. Vid bedömningen av huruvida 

det förekommer betydande snedvridningar 

kan hänsyn tas till bland annat följande: 

den berörda marknaden till stor del försörjs 
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stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Paul Rübig 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett väsentligt 

statligt inflytande. Vid fastställandet av 

huruvida det föreligger en betydande 

snedvridning ska hänsyn tas till bland 

annat de eventuella följderna av att den 

berörda marknaden till stor del försörjs av 

företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 
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de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

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”. 

 

Ändringsförslag  76 

Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid bedömningen av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de faktiska 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 
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kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

Or. en 

Motivering 

Det är nödvändigt att det finns en strikt definition av vad som är betydande snedvridningar. 

 

Ändringsförslag  77 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat 

när rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a är de snedvridningar som 

uppkommer när rapporterade priser och 

kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte 

bestämts av de fria marknadskrafterna på 

grund av att de påverkats av ett statligt 

inflytande. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

kan hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 
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tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från institutioner 

som har till uppgift att uppfylla politiska 

mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Betydande snedvridningar för den 

berörda produkten i den mening som avses 

i led a kan anses föreligga bland annat när 

rapporterade priser och kostnader, 

inbegripet råvarukostnader, inte bestämts 

av de fria marknadskrafterna på grund av 

att de påverkats av ett statligt inflytande. 

Vid fastställandet av huruvida det 

föreligger en betydande snedvridning kan 

hänsyn tas till bland annat de eventuella 

följderna av att den berörda marknaden till 

stor del försörjs av företag som ägs av eller 

drivs under kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, att det förekommer ett statligt 

inflytande i företagen som gör att staten 

kan påverka priser eller kostnader, att det 

finns en offentlig politik eller åtgärder 

som diskriminerar till förmån för 

inhemska leverantörer eller på annat sätt 

inverkar på de fria marknadskrafterna 

och att det tillhandahålls finansiering 

från institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. 

b) Betydande snedvridningar som i 

väsentlig utsträckning påverkar rättvis 

konkurrens för den berörda produkten i 

den mening som avses i led a kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet skatter och 

kostnader för primära och sekundära 

råvaror, samt arbetskostnader och 

kostnader som uppkommer i samband 

med miljömässiga förpliktelser, påverkas 

av statligt inflytande i syfte att skapa 

orättvisa konkurrensfördelar. Vid 

fastställandet av huruvida det föreligger en 

betydande snedvridning kan hänsyn tas till 

bland annat de eventuella följderna av att 

den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende av exportlandets 

myndigheter, och att det förekommer ett 

statligt inflytande när det gäller priser eller 

kostnader i syfte att på ett otillbörligt sätt 

uppnå konkurrensfördelar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Vid fastställandet av graden av 

snedvridning enligt led a ska 

kommissionen bland annat beakta hur 

stor andel de snedvridna priserna och 

kostnaderna står för i förhållande till den 

totala produktionskostnaden för den 

berörda produkten samt fördelarna de ger 

exportörerna av den berörda produkten 

när de jämförs med icke snedvridna priser 

och kostnader. 

Or. en 

Motivering 

Graden av snedvridning ska analyseras i förhållande till produktionskostnaden för den 

berörda produkten och inte i förhållande till den exporterande ekonomin som sådan. 

 

Ändringsförslag  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 
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ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags 

rapport eller bevisning används. De 

fastställanden som görs ska beakta all 

relevant bevisning i ärendehandlingarna. 

Rapporten bör omfatta både företags-

/sektorspecifika snedvridningar och 

makroekonomiska snedvridningar och 

systemsnedvridningar, de senare är 

särskilt viktiga för sektorer med stor andel 

små och medelstora företag. 

Unionsindustrin ska höras under 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på ska ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. I avsaknad av en 

rapport ska kommissionen använda alla 

tillgängliga uppgifter eller data för att 

fastställa förekomsten av en eller flera 

betydande snedvridningar och använda 

den metod som avses i led a om de 

relevanta kraven är uppfyllda. 

 När en undersökning inleds om import 

från ett land eller en sektor i vilket/vilken 

kommissionen har välgrundade 

indikationer om eventuell förekomst av 

betydande snedvridningar, ska 

kommissionen preliminärt fastställa 

förekomsten av betydande snedvridningar 

för det landet eller de sektorerna och 

underrätta de berörda parterna i 

undersökningarna. De slutgiltiga 

fastställanden som görs i fråga om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i ett land eller inom en 

sektor ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna och göras av 

kommissionen senast 45 dagar efter att 

undersökningen inletts. Berörda parter 

bör ges tio dagar för att yttra sig om dessa 

fastställanden. Alla fastställanden om att 

betydande snedvridningar förekommer i 

ett visst land eller en viss sektor ska gälla 

så länge inga tillräckliga bevis på ett 

övertygande sätt visat att landet eller 

sektorn inte längre påverkas av betydande 

snedvridningar, och ska fortsätta att gälla 

tills de återkallas. 

 Europaparlamentet ska i enlighet med sin 

roll övervaka utarbetandet av 

rapporterna. Kommissionen ska 



 

AM\1127399SV.docx 95/147 PE604.811v02-00 

 SV 

uppdatera rapporten på begäran av 

Europaparlamentet, eller på sitt eget 

initiativ om situationen förändras i ett 

specifikt land eller i en specifik sektor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska, 

på eget initiativ eller på 

Europaparlamentets, en medlemsstats 

eller unionsindustrins (däribland 

fackföreningars och små och medelstora 

företags) begäran, publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land (som utgår från horisontella 

snedvridningar i landet och sedan 

fokuserar på snedvridningar hos 

produktionsfaktorer och sektorer) eller en 

viss sektor vad gäller de kriterier som 

anges i punkt b. 

 För de länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras tre månader innan 

denna förordning träder i kraft, och antas 

15 dagar från det att denna förordning 

har trätt i kraft. Unionsindustrin, 

inbegripet fackföreningar och små och 

medelstora företag, ska höras under 

utarbetandet av rapporten. Vid 
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utarbetandet av en rapport ska 

kommissionen samarbeta med unionens 

viktigaste handelspartner. 

 Sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. De fastställanden som görs ska 

beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

 Europaparlamentet ska i enlighet med sin 

roll övervaka utarbetandet av 

rapporterna. På Europaparlamentets, en 

medlemsstats eller unionsindustrins 

(däribland fackföreningars och små och 

medelstora företags) begäran, eller på 

kommissionens eget initiativ om 

situationen förändras i ett visst land eller 

en viss sektor, ska kommissionen anta en 

särskild rapport eller uppdatera en 

befintlig rapport. Kommissionen ska 

under alla omständigheter se över 

rapporten med två och ett halvt års 

mellanrum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

c) Kommissionens avdelningar ska 

utarbeta eller uppdatera en detaljerad och 
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som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

utförlig rapport som beskriver den 

specifika situationen i ett visst land eller en 

viss sektor vad gäller de kriterier som 

anges i punkt b. För de länder och 

sektorer där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har registrerats bör 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin bör höras under 

utarbetandet av rapporten. Små och 

medelstora företags ekonomiska och 

affärsmässiga särdrag ska tas i beaktande 

vid utarbetandet av rapporter, liksom de 

sektorer som de omfattar. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De kan således 

översända information som visar på 

förekomsten av en betydande 

snedvridning. Inom ramen för dessa 

undersökningar ska särskild 

uppmärksamhet ägnas och stöd 

tillhandahållas till små och medelstora 

företag. De fastställanden som görs ska 

beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. Europaparlamentet 

ska övervaka utarbetandet av rapporterna. 

På begäran av Europaparlamentet eller 

på kommissionens eget initiativ, om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor, ska 

kommissionen utarbeta eller uppdatera 

den begärda rapporten. Kommissionen 

ska under alla omständigheter uppdatera 

rapporten vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  83 
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Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags 

rapport eller bevisning används. De 

fastställanden som görs ska beakta all 

relevant bevisning i ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin ska höras under 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på ska ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. I avsaknad av en 

rapport ska kommissionen använda alla 

tillgängliga uppgifter eller data för att 

fastställa förekomsten av en eller flera 

betydande snedvridningar och använda 

den metod som avses i led a om de 

relevanta kraven är uppfyllda. 

 De fastställanden som görs i fråga om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i ett land eller inom en 

sektor ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna, och göras slutgiltiga 

av kommissionen senast tre månader efter 

det att en undersökning inletts. Berörda 

parter ska ges tio dagar för att yttra sig 

om dessa fastställanden. 

 Europaparlamentet ska i enlighet med sin 

roll övervaka utarbetandet av 

rapporterna. På begäran av 

Europaparlamentet eller på 

kommissionens eget initiativ om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor ska 

kommissionen uppdatera rapporten. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

när så är lämpligt publicera en rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. Alla 

berörda parter, inbegripet 

unionsindustrin och utländska exportörer 

från och regeringar i berörda 

exportländer ska höras vid utarbetandet 

av rapporten. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. Rapporten ska inte vara 

bindande och de fastställanden som görs 

ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

 På begäran av Europaparlamentet eller 

om situationen förändras i ett specifikt 

land eller i en specifik sektor ska 

kommissionen uppdatera rapporten. 

Kommissionen bör under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. Rapporten ska inte vara 
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bindande men kommissionen ska vid 

införandet av åtgärder vederbörligen 

förklara sitt resonemang i fråga om 

konstaterade snedvridningar och den 

metod som använts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin ska höras under 

utarbetandet av rapporten och kan också 

framföra indikationer i fråga om 

förekomsten av betydande 

snedvridningar. Sådana indikationer bör 

beaktas när beslut tas kring utarbetandet 

eller uppdateringar av relevanta 

rapporter. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. De fastställanden som görs ska 

beakta all relevant bevisning i 
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ärendehandlingarna. Europaparlamentet 

ska i enlighet med sin roll övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet eller på 

kommissionens eget initiativ om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor ska 

kommissionen inleda utarbetandet av en 

rapport eller uppdatera rapporten. 

Kommissionen ska under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och offentliggöras 

innan denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin och fackföreningar ska 

höras under utarbetandet av rapporten. 
Sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att yttra sig om och 

stödja sig på rapporten och den bevisning 

som denna grundar sig på i samband med 

alla undersökningar där det detta slags 
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rapport eller bevisning används. De 

fastställanden som görs ska beakta all 

relevant bevisning i ärendehandlingarna. 

 Kommissionen ska uppdatera rapporten 

vartannat år. Kommissionen ska också 

uppdatera rapporten på begäran av 

Europaparlamentet, unionsindustrin eller 

fackföreningar, eller på kommissionens 

eget initiativ om situationen förändras i 

ett specifikt land eller i en specifik sektor. 

Kommissionen ska inkludera en analys av 

genomförandet av denna förordning i sin 

årliga rapport om unionens 

antidumpnings-, antisubventions- och 

skyddsåtgärder och lägga fram den inför 

Europaparlamentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har registrerats ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin ska höras under 

utarbetandet av rapporten. 
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ärendehandlingarna. 

 Sådana rapporter och den bevisning de 

grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. Unionsindustrins små och 

medelstora företag bör ägnas särskild 

uppmärksamhet. De fastställanden som 

görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

 Europaparlamentet ska övervaka 

utarbetandet av rapporterna. På begäran 

av Europaparlamentet eller om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor måste 

kommissionen utarbeta en rapport, eller 

om en sådan redan finns, uppdatera 

rapporten. 

 Kommissionen ska under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. 

Or. fr 

Motivering 

Parlamentets roll är att kunna begära att en rapport utarbetas eller att en rapport uppdateras 

om en sådan redan har utarbetats utan att direkt blanda sig i processen, eftersom det i annat 

fall skulle kunna föranleda en lagstiftningsakt som kan bestridas vid 

Världshandelsorganisationen. 

 

Ändringsförslag  88 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) När kommissionen har 

välgrundade indikationer på en eventuell 

förekomst av en eller flera betydande 

snedvridningar som avses i punkt b, ska 

en detaljerad rapport, som beskriver 

omständigheterna på marknaden enligt 

punkt b i ett visst land eller en viss sektor, 

utarbetas eller uppdateras. 

Unionsindustrin ska höras under 

utarbetandet av rapporten. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att yttra sig 

om och stödja sig på rapporten och den 

bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där det 

detta slags rapport eller bevisning används. 

De fastställanden som görs i fråga om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i ett land eller inom en 

sektor ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna, och göras slutgiltiga 

av kommissionen senast tre månader efter 

det att en undersökning inletts. 

 Europaparlamentet ska i enlighet med sin 

roll övervaka utarbetandet av 

rapporterna. På begäran av 

Europaparlamentet eller på 

kommissionens eget initiativ om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor ska 

kommissionen uppdatera rapporten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Paul Rübig 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 
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Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en rapport som beskriver den 

specifika situationen i ett visst land eller en 

viss sektor vad gäller de kriterier som 

anges i punkt b, när kommissionen har 

tillgång till välgrundade uppgifter om att 

betydande snedvridningar eventuellt 

förekommer. För de länder där ett 

väsentligt antal antidumpningsfall har 

inletts och betydande snedvridningar 

förmodas förekomma ska rapporten 

slutföras och antas innan denna 

förordning träder i kraft. Unionsindustrin 

ska höras under utarbetandet av 

rapporten. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om, motbevisa och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. Kommissionen ska 

regelbundet uppdatera rapporten, 

rapporten ska under alla omständigheter 

ses över vartannat år. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionen ska publicera rapporter närhelst den har tillgång till välgrundade indikationer 

(som tillhandahålls av industrin, en medlemsstat eller någon annan) på förekomsten av 

betydande snedvridningar. Rapporter bör regelbundet ses över, berörda parter bör ha rätt att 

motbevisa detaljer i rapporter. 

 

Ändringsförslag  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning 

i ärendehandlingarna. 

c) När kommissionen har 

välgrundade indikationer på en eventuell 

förekomst av betydande snedvridningar 

som avses i punkt b, och när det är 

lämpligt för ett effektivt genomförande av 

denna förordning, ska en rapport som 

beskriver omständigheterna på 

marknaden enligt punkt b i ett visst land 

eller en viss sektor, utarbetas eller 

uppdateras. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på ska ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att motbevisa, 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som rör förekomsten av betydande 

snedvridningar ska beakta all relevant 

bevisning i ärendehandlingarna. 

Kommissionen ska vid behov se över och 

uppdatera rapporten i fall att 

omständigheterna på marknaden 

förändras enligt led b. Rapporten bör ses 

över åtminstone en gång vartannat år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. För de 

länder där ett väsentligt antal 

antidumpningsfall har inletts ska 

rapporten slutföras och antas innan 

denna förordning träder i kraft. 

Unionsindustrin och fackföreningarna 

ska höras under utarbetandet av 

rapporten. Sådana rapporter och den 

bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. De fastställanden som görs ska 

beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

c) När kommissionen har 

välgrundade indikationer på en eventuell 

förekomst av betydande snedvridningar 

som avses i punkt b, och när det är 

lämpligt för ett effektivt genomförande av 

denna förordning, ska kommissionens 
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på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning 

i ärendehandlingarna. 

avdelningar utarbeta eller publicera en 

rapport som beskriver omständigheterna 

på marknaden enligt punkt b i ett visst 

land eller en viss sektor. Sådana rapporter 

och den bevisning de grundar sig på ska 

ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

motbevisa, komplettera, yttra sig om och 

stödja sig på rapporten och den bevisning 

som denna grundar sig på i samband med 

alla undersökningar där det detta slags 

rapport eller bevisning används. De 

fastställanden som rör förekomsten av 

betydande snedvridningar ska beakta all 

relevant bevisning i ärendehandlingarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

c) Kommissionen ska, på eget 

initiativ eller på begäran av en 

sektorsindustri, en fackförening eller 

icke-statliga organisationer, publicera och 

uppdatera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller ekonomisk, 

skattemässig, social och miljömässig 

dumpning hos unionens handelspartner 

eller inom vissa relevanta sektorer. 

Kommissionen ska se över sina rapporter 

minst vartannat år. Sådana rapporter och 

den bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter, såsom 

fackföreningar och små och medelstora 
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ärendehandlingarna. företag, ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionens avdelningar ska 

publicera en detaljerad rapport som 

beskriver marknadsomständigheterna 

enligt punkt b i ett visst land eller en viss 

sektor. Sådana rapporter och den bevisning 

de grundar sig på ska ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. De fastställanden som görs om 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i ett land eller inom en 

sektor ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna och göras slutgiltiga 

av kommissionen senast tre månader efter 

att en undersökning inleddes. 

Or. en 
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Ändringsförslag  95 

Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 

som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning 

i ärendehandlingarna. 

c) När kommissionen har 

välgrundade indikationer på en eventuell 

förekomst av sådana betydande 

snedvridningar som avses i punkt b, ska 

den utarbeta eller uppdatera en rapport, 

som beskriver omständigheterna på 

marknaden enligt punkt b i ett visst land 

eller en viss sektor. Sådana rapporter och 

den bevisning de grundar sig på ska ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att motbevisa, 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som rör förekomsten av betydande 

snedvridningar ska beakta all relevant 

bevisning i ärendehandlingarna. 

Or. en 

Motivering 

Det bör vara obligatoriskt för kommissionen att publicera rapporter om den har välgrundad 

bevisning för betydande snedvridningar. Det måste också föreskrivas att rapporter alltid ska 

ingå i ärendehandlingarna för en undersökning. 

 

Ändringsförslag  96 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 
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Artikel 2 – punkt 6a – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kommissionens avdelningar kan 

när så är lämpligt publicera en rapport 
som beskriver den specifika situationen i 

ett visst land eller en viss sektor vad gäller 

de kriterier som anges i punkt b. Sådana 

rapporter och den bevisning de grundar sig 

på kan ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter 

ska ges tillräckliga möjligheter att 

komplettera, yttra sig om och stödja sig på 

rapporten och den bevisning som denna 

grundar sig på i samband med alla 

undersökningar där det detta slags rapport 

eller bevisning används. De fastställanden 

som görs ska beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

c) Kommissionen ska publicera och 

uppdatera rapporter som beskriver den 

specifika situationen vad gäller ekonomisk, 

skattemässig, social och miljömässig 

dumpning hos unionens handelspartner 

eller inom vissa relevanta sektorer. 

Kommissionen ska se över sina rapporter 

minst vart fjärde år. Sådana rapporter och 

den bevisning de grundar sig på kan ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn. Berörda parter ska ges 

tillräckliga möjligheter att komplettera, 

yttra sig om och stödja sig på rapporten 

och den bevisning som denna grundar sig 

på i samband med alla undersökningar där 

det detta slags rapport eller bevisning 

används. De fastställanden som görs ska 

beakta all relevant bevisning i 

ärendehandlingarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

de rapporter som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11 eller i en begäran om ny 
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undersökning i enlighet med artikel 12. 

När slutsatserna i rapporten visar att det 

förekommer en eller flera betydande 

snedvridningar ska den rapport som avses 

i punkt 6 b utgöra tillräcklig bevisning för 

att rättfärdiga att normalvärdet beräknas i 

enlighet med den metod som avses i led a. 

Unionsindustrin ska under inga 

omständigheter påläggas ytterligare 

bördor. 

 I avsaknad av en rapport ska 

kommissionen använda alla tillgängliga 

uppgifter eller data för att fastställa 

förekomsten av betydande snedvridningar 

och använda den metod som avses i led a 

om de relevanta kraven är uppfyllda. 

 En helpdesk och särskilda mekanismer 

(t.ex. kostnadsfri juridisk rådgivning, 

tydliga och användarvänliga riktlinjer 

särskilt beträffande regler om 

tystnadsplikt) inrättas för att hjälpa små 

och medelstora företag att använda sig av 

rapporterna och inge klagomål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. När slutsatserna i rapporten 

visar att det förekommer betydande 

snedvridningar ska den rapport som avses 

i punkt 6 b utgöra tillräcklig bevisning för 
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att rättfärdiga att normalvärdet beräknas i 

enlighet med den metod som avses i led a. 

Unionsindustrin ska under inga 

omständigheter påläggas ytterligare 

bördor och särskilt stöd bör planeras och 

införas för små och medelstora företag, 

med tanke på de svårigheter som de kan 

stå inför. 

 Avsaknaden av en rapport ska inte hindra 

kommissionen från att använda alla 

tillgängliga uppgifter för att fastställa 

förekomsten av betydande snedvridningar 

och använda den metod som avses i led a 

om de relevanta kraven är uppfyllda. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  99 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

 När slutsatserna i rapporten visar att det 

förekommer betydande snedvridningar 

ska den rapport som avses i punkt 6 b 

utgöra tillräcklig bevisning för att 

rättfärdiga att normalvärdet beräknas i 

enlighet med den metod som avses i led a. 

Ytterligare bördor ska under inga 

omständigheter påläggas unionsindustrin 

och i synnerhet små och medelstora 

företag, vilka bör erhålla stöd när de så 

önskar. 
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 Avsaknaden av en rapport ska inte hindra 

kommissionen från att använda alla 

tillgängliga uppgifter för att fastställa 

förekomsten av betydande snedvridningar 

och använda den metod som avses i led a 

om de relevanta kraven är uppfyllda. 

Or. fr 

Motivering 

Små och medelstora företag har ytterligare svårigheter när det gäller kostnader och åtkomst 

till handlingar under de efterforskningar som genomförs före hänskjutningen till 

kommissionen i syfte att inleda en undersökning. 

 

Ändringsförslag  100 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. När slutsatserna i rapporten 

visar att det förekommer en eller flera 

betydande snedvridningar ska den rapport 

som avses i punkt 6 b utgöra tillräcklig 

bevisning för att rättfärdiga att 

normalvärdet beräknas i enlighet med den 

metod som avses i led a. Unionsindustrin 

bör inte under några omständigheter 

ombes att lägga fram ytterligare bevis. 

 I avsaknad av en rapport ska 

kommissionen använda alla tillgängliga 

uppgifter eller data för att fastställa 

förekomsten av en eller flera betydande 

snedvridningar och använda den metod 

som avses i led a om de relevanta kraven 
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är uppfyllda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

 När slutsatserna i rapporterna visar att 

det förekommer en eller flera betydande 

snedvridningar ska den rapport som avses 

i punkt 6 b utgöra tillräcklig bevisning för 

att rättfärdiga att normalvärdet beräknas i 

enlighet med den metod som avses i led a. 

Unionsindustrin ska under inga 

omständigheter påläggas ytterligare 

bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 
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beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. När slutsatserna i rapporten 

visar att det förekommer en eller flera 

betydande snedvridningar ska den rapport 

som avses i punkt 7 b utgöra tillräcklig 

bevisning för att rättfärdiga att 

normalvärdet beräknas i enlighet med den 

metod som avses i led a. Unionsindustrin 

ska under inga omständigheter påläggas 

ytterligare bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 1036/2016 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. När slutsatserna i rapporten 

visar att det förekommer en eller flera 

betydande snedvridningar ska den rapport 

som avses i led c utgöra tillräcklig 

bevisning för att rättfärdiga att 

normalvärdet beräknas i enlighet med den 

metod som avses i led a. Unionsindustrin 

ska under inga omständigheter påläggas 

ytterligare bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c i denna 

punkt vid beräkningen av normalvärdet när 

den inger ett klagomål i enlighet med 

artikel 5 eller en begäran om översyn i 

enlighet med artikel 11. När rapporten 

visar att en eller flera betydande 

snedvridningar förekommer ska den 

utgöra tillräckligt bevis för att motivera 

att normalvärdet beräknas i enlighet med 

den metod som avses i led a i denna 

punkt. Unionsindustrin ska under inga 

omständigheter påläggas ytterligare 

bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

faktiska omständigheter som fastställts i 

enlighet med artikel 5.9 i den rapport som 

avses i led c vid beräkningen av 

normalvärdet när den inger ett klagomål i 

enlighet med artikel 5 eller en begäran om 

översyn i enlighet med artikel 11. Om 

ingen rapport ännu finns tillgänglig ska 

kommissionen undersöka klagomålet i 

enlighet med de relevanta artiklarna. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin och 

fackföreningar kan stödja sig på den 

rapport som avses i led c vid beräkningen 

av normalvärdet när den inger ett klagomål 

i enlighet med artikel 5 eller en begäran om 

översyn i enlighet med artikel 11. Om 

ingen rapport ännu finns tillgänglig ska 

kommissionen undersöka klagomålet i 

enlighet med de relevanta artiklarna i 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den 

inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 

eller en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

bevisningen i den rapport som avses i led 

c, om den uppfyller standarden på 

bevisning i enlighet med artikel 5.9, när 

den inger ett klagomål i enlighet med 

artikel 5 eller en begäran om översyn i 

enlighet med artikel 11, eller en begäran 

om ny undersökning i enlighet med 

artikel 12. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den 

inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 

eller en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

bevisningen i den rapport som avses i led 

c, om den uppfyller standarden på 

bevisning i enlighet med artikel 5.9, när 

den inger ett klagomål i enlighet med 

artikel 5 eller en begäran om översyn i 

enlighet med artikel 11, eller i en begäran 

om ny undersökning i enlighet med 

artikel 12. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

bevisningen i den rapport som avses i led c 

vid beräkningen av normalvärdet när den 

inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 

eller en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11 eller i en begäran om 

undersökning i enlighet med artikel 12. 

Or. en 
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Ändringsförslag  110 

Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

den rapport som avses i led c vid 

beräkningen av normalvärdet när den 

inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 

eller en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11. 

d) Unionsindustrin kan stödja sig på 

bevisningen i den rapport som avses i led c 

mot bakgrund av artikel 5.9, när den inger 

ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller 

en begäran om översyn i enlighet med 

artikel 11, eller en begäran om ny 

undersökning i enlighet med artikel 12. 

Or. en 

Motivering 

Det är nödvändigt att föreskriva att bevisning i rapporter också ska användas vid översyner 

vid giltighetstidens utgång. 

 

Ändringsförslag  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

e) Vid inledningen av en 

undersökning av importer från ett land 

eller en sektor där kommissionen har 

välgrundade indikationer på en eventuell 

förekomst av betydande snedvridningar 

ska kommissionen fastställa preliminärt 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i det landet eller de 

sektorerna och informera parterna i 
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tillämpningen av artikel 19. undersökningen. 

 Berörda parter i en undersökning ska 

snarast efter det att undersökningen inletts 

underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19. 

 Ett fastställande om att det förekommer 

betydande snedvridningar i ett visst land 

eller en viss sektor bör fortsätta att gälla 

fram till att det återkallas, och 

återkallande ska ske endast om det finns 

tillräcklig bevisning som på ett 

övertygande sätt visar att landet eller 

sektorn inte längre påverkas av betydande 

snedvridningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta 

källor kommissionen avser att använda sig 

av vid tillämpningen av led a samt ges en 

tidsfrist på tio dagar för att lämna 

synpunkter. För detta ändamål ska parterna 

ges tillgång till ärendehandlingarna, 

inbegripet all bevisning som den utredande 

myndigheten stödjer sig på, dock utan att 

e) Vid inledningen av en 

undersökning av importer från ett land 

eller en sektor där kommissionen har 

indikationer på en eventuell förekomst av 

betydande snedvridningar, ska 
kommissionen fastställa preliminärt 

huruvida det förekommer betydande 

snedvridningar i det landet eller de 

sektorerna och informera parterna i 

undersökningen. Parterna bör ges en 



 

PE604.811v02-00 122/147 AM\1127399SV.docx 

SV 

detta påverkar tillämpningen av artikel 19. tidsfrist på tio dagar för att lämna 

synpunkter. För detta ändamål ska parterna 

ges tillgång till ärendehandlingarna, 

inbegripet all bevisning som den utredande 

myndigheten stödjer sig på, dock utan att 

detta påverkar tillämpningen av artikel 19. 

Det slutgiltiga fastställandet ska göras av 

kommissionen och meddelas parterna 

senast två månader från det att 

undersökningen inletts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19. 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio arbetsdagar för att lämna 

synpunkter. För detta ändamål ska parterna 

ges tillgång till ärendehandlingarna, 

inbegripet all bevisning som den utredande 

myndigheten stödjer sig på, dock utan att 

detta påverkar tillämpningen av artikel 19. 

Vilken metod som ska användas ska 

meddelas parterna senast tre månader 

från det att undersökningen inletts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 
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Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19. 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges validerad 

tillgång till ärendehandlingarna efter att ha 

registrerat sig i ett register som förvaltas 

av kommissionen, inbegripet all bevisning 

som den utredande myndigheten stödjer sig 

på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Om en exporterande tillverkare, 

från ett land där en eller flera betydande 

snedvridningar har konstaterats 

förekomma, inte samarbetar fullt ut under 

undersökningsfasen, och utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 18, ska 

regeln om lägsta tull inte tillämpas för att 

fastställa antidumpningstull som 
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tillämpas på importer från denna 

exporttillverkare 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) För att förhindra all osund 

konkurrens ska kommissionen införa en 

mekanism för informationsutbyte med de 

länder som tillämpar 

antidumpningsåtgärder. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som fungerar som länder utan 

marknadsekonomi, och som förtecknas i 

bilaga I till förordning (EU) 2015/755 ska 

normalvärdet fastställas på grundval av 

priset eller det konstruerade värdet i ett 

lämpligt och jämförbart representativt 

land eller priset från ett sådant tredjeland 

till andra länder, inbegripet unionen, eller 

om detta inte är möjligt, på någon annan 
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eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

skälig grund, exempelvis det pris som 

faktiskt betalas eller ska betalas i unionen 

för den likadana produkten, vid behov 

vederbörligen justerat för att inbegripa en 

skälig vinstmarginal. Om det finns 

relevanta frihandelsavtal med länder vars 

ekonomi har starka kopplingar till det 

rapporterande landet, bör detta beaktas 

vid fastställandet av antidumpnings- och 

antisubventionsåtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett lämpligt representativt land 

som antingen är WTO-medlem eller inte 

finns förtecknat i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755. I annat fall ska 

normalvärdet fastställas på grundval av 
priset från ett sådant tredjeland till andra 

länder, inbegripet unionen, eller om detta 

inte är möjligt, på någon annan skälig 

grund, exempelvis det pris som faktiskt 

betalas eller ska betalas i unionen för den 

likadana produkten, vid behov 

vederbörligen justerat för att inbegripa en 

skälig vinstmarginal. 

Or. en 
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Ändringsförslag  119 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett lämpligt representativt land 

som har en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, eller priset 

från ett sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett lämpligt representativt land 

eller priset från ett sådant tredjeland till 
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sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

andra länder, inbegripet unionen, eller om 

detta inte är möjligt, på någon annan skälig 

grund, exempelvis det pris som faktiskt 

betalas eller ska betalas i unionen för den 

likadana produkten, vid behov 

vederbörligen justerat för att inbegripa en 

skälig vinstmarginal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett lämpligt representativt land 

eller priset från ett sådant tredjeland till 

andra länder, inbegripet unionen, eller om 

detta inte är möjligt, på någon annan skälig 

grund, exempelvis det pris som faktiskt 

betalas eller ska betalas i unionen för den 

likadana produkten, vid behov 

vederbörligen justerat för att inbegripa en 

skälig vinstmarginal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 
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Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett tredjeland med 

marknadsekonomi eller priset från ett 

sådant tredjeland till andra länder, 

inbegripet unionen, eller om detta inte är 

möjligt, på någon annan skälig grund, 

exempelvis det pris som faktiskt betalas 

eller ska betalas i unionen för den likadana 

produkten, vid behov vederbörligen 

justerat för att inbegripa en skälig 

vinstmarginal. 

I fråga om import från länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas 

på grundval av priset eller det konstruerade 

värdet i ett lämpligt representativt land 

eller priset från ett sådant tredjeland till 

andra länder, inbegripet unionen, eller om 

detta inte är möjligt, på någon annan skälig 

grund, exempelvis det pris som faktiskt 

betalas eller ska betalas i unionen för den 

likadana produkten, vid behov 

vederbörligen justerat för att inbegripa en 

skälig vinstmarginal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

Ett lämpligt representativt tredjeland ska 

väljas ut på ett sätt som inte är oskäligt, 

varvid hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Det utvalda landet ska även ha en 

tillräcklig nivå av sociala och 

miljömässiga standarder, där de 

tillräckliga nivåerna bestäms av detta 

lands ratificering av de multilaterala 

miljöavtal, och protokoll till dessa, som 

unionen är part i, oavsett när de ingicks, 

och av de ILO-konventioner som 
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förtecknas i bilaga -I. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

Ett lämpligt representativt land, som har 

en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, ska väljas ut 

på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det 

är lämpligt ska ett tredjeland med 

marknadsekonomi, som är föremål för 

samma undersökning, användas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

Ett lämpligt representativt land, som har 

en med exportlandet jämförbar 

ekonomisk utvecklingsnivå, ska väljas ut 

på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det 
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som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

är lämpligt ska ett tredjeland med 

marknadsekonomi, som är föremål för 

samma undersökning, användas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

Ett lämpligt representativt land ska väljas 

ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det 

är lämpligt ska ett lämpligt representativt 

land, som är föremål för samma 

undersökning, användas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

Ett lämpligt representativt land ska väljas 

ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det 

är lämpligt ska ett lämpligt representativt 
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ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

land, som är föremål för samma 

undersökning, användas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett lämpligt tredjeland med 

marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt 

som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas 

till alla tillförlitliga uppgifter som är 

tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska 

även tas till tidsfrister. När det är lämpligt 

ska ett tredjeland med marknadsekonomi, 

som är föremål för samma undersökning, 

användas. 

Ett lämpligt representativt land ska väljas 

ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid 

hänsyn ska tas till alla tillförlitliga 

uppgifter som är tillgängliga när valet görs. 

Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det 

är lämpligt ska ett lämpligt representativt 

land, som är föremål för samma 

undersökning, användas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Parterna i undersökningen ska snarast efter 

det att undersökningen inletts underrättas 

om vilket tredjeland med 

marknadsekonomi som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Parterna i undersökningen ska omedelbart 

efter det att undersökningen inletts 

underrättas om vilket lämpligt 

representativt land, som har en med 

exportlandet jämförbar ekonomisk 

utvecklingsnivå, som man avser att 
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använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

 Kommissionen ska också ta hänsyn till 

ursprungs- och/eller exportlandets 

samarbetsvilja under undersökningen, i 

den händelse att exportlandet inte 

samarbetar ska den högsta kostnaden tas 

ut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Helmut Scholz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Parterna i undersökningen ska snarast efter 

det att undersökningen inletts underrättas 

om vilket tredjeland med 

marknadsekonomi som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Parterna i undersökningen ska omedelbart 

efter det att undersökningen inletts 

underrättas om vilket lämpligt 

representativt land, som har en med 

exportlandet jämförbar ekonomisk 

utvecklingsnivå, som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Parterna i undersökningen ska snarast efter 

det att undersökningen inletts underrättas 

Parterna i undersökningen ska utan 

dröjsmål efter det att undersökningen 
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om vilket tredjeland med 

marknadsekonomi som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

inletts underrättas om vilket lämpligt 

representativt land som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Iuliu Winkler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Parterna i undersökningen ska snarast efter 

det att undersökningen inletts underrättas 

om vilket tredjeland med 

marknadsekonomi som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Parterna i undersökningen ska omedelbart 

efter det att undersökningen inletts 

underrättas om vilket lämpligt 

representativt land som man avser att 

använda och ges en frist om tio dagar för 

att lämna synpunkter på detta val. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  133 

Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 3 – punkt 6 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 3 ska punkt 6 

kompletteras på följande sätt: 

”6. Av den relevanta bevisning som 

framläggs enligt punkt 2 ska det framgå att 

den dumpade importen vållar skada i den 

mening som avses i denna förordning. 

Detta innebär särskilt att det påvisas att den 

omfattning eller de prisnivåer som avses i 

”6. Av den relevanta bevisning som 

grundas på bästa tillgängliga information 

och som framläggs enligt punkt 2 ska det 

framgå att den dumpade importen vållar 

skada i den mening som avses i denna 

förordning. Detta innebär särskilt att det 
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punkt 3 ligger bakom den inverkan på 

unionsindustrin som avses i punkt 5 och att 

denna inverkan är så omfattande att den 

kan betecknas som väsentlig. 

påvisas att den omfattning eller de 

prisnivåer som avses i punkt 3 ligger 

bakom den inverkan på unionsindustrin 

som avses i punkt 5 och att denna inverkan 

är så omfattande att den kan betecknas som 

väsentlig. 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-sv) 

Motivering 

Den nya metoden innebär att insamling av information har stor betydelse för att kunna 

återskapa det faktiska priset och fastställa inverkan på unionsindustrin. Bästa tillgängliga 

information bör därför användas som relevant bevisning för undersökningen. 

 

Ändringsförslag  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a ska en rimlig tid anses ha 

förflutit den dag då den första översynen 

vid giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i den nya artikel 

2.7 inte ersätta den ursprungliga metoden 

för fastställande av normalvärde förrän 

efter datumet för den första översynen vid 

giltighetstidens utgång av dessa åtgärder 

som följer två år efter att denna 

förordning har trätt i kraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
artikel 2.1–2.6a ska en rimlig tid anses ha 

förflutit den dag då den första översynen 

vid giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i artikel 2.1–2.6a 

inte ersätta den ursprungliga metoden 

som används för att fastställa 

normalvärdet förrän det datum då den 

första översynen vid giltighetstidens 

utgång av dessa åtgärder, som följer 

ikraftträdandet av denna förordning, 
inleds. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a ska en rimlig tid anses ha 

förflutit den dag då den första översynen 

vid giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i den nya artikel 

2.6a inte ersätta den ursprungliga 

metoden för fastställande av normalvärde 

förrän det datum då den första översynen 

vid giltighetstidens utgång av dessa 

åtgärder, som följer ikraftträdandet av 

förordning ..., avslutas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  137 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.1–2.6a ska en rimlig tid anses ha 

förflutit den dag då den första översynen 

vid giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i den nya artikel 

2.6a inte ersätta den ursprungliga 

metoden för fastställande av normalvärde 

förrän det datum då den första översynen 

av dessa åtgärder vid giltighetstidens 

utgång, som följer på ikraftträdandet av 

förordning ..., avslutas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
artikel 2.1–2.6a ska alla översyner i 

enlighet med denna punkt skjutas upp till 

den dag då den första översynen vid 

giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i den nya artikel 

2.7 inte ersätta den ursprungliga metoden 

för fastställande av normalvärde förrän 

efter datumet för den första översynen vid 

giltighetstidens utgång av dessa åtgärder 

som följer två år efter det att denna 

förordning trätt i kraft. 

Or. en 
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Ändringsförslag  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
artikel 2.1–2.6a ska alla översyner i 

enlighet med denna punkt skjutas upp till 

den dag då den första översynen vid 

giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b ska metoden i artikel 2.1–2.6a 

inte ersätta den ursprungliga metoden för 

fastställande av normalvärde förrän det 

datum då den första översynen vid 

giltighetstidens utgång av dessa åtgärder, 

som följer ikraftträdandet av denna 

förordning, inleds. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
artikel 2.1–2.6a ska alla översyner i 

enlighet med denna punkt skjutas upp till 

den dag då den första översynen vid 

giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b, ska metoden i artikel 2.6a inte 

ersätta den ursprungliga metoden för 

fastställande av normalvärde förrän det 

datum då den första översynen av dessa 

åtgärder vid giltighetstidens utgång, som 

följer på ikraftträdandet av förordning ..., 

avslutas. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid övergång från ett normalvärde 

beräknat i enlighet med den tidigare 

artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
artikel 2.1–2.6a ska alla översyner i 

enlighet med denna punkt skjutas upp till 

den dag då den första översynen vid 

giltighetstidens utgång som följer på en 

sådan övergång inleds. 

När befintliga antidumpningsåtgärder 

baseras på ett normalvärde beräknat i 

enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a 

eller 2.7 b, ska metoden i artikel 2.6a inte 

ersätta den ursprungliga metoden för 

fastställande av normalvärde förrän det 

datum då den första översynen av dessa 

åtgärder vid giltighetstidens utgång, som 

följer på ikraftträdandet av förordning ..., 

avslutas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 16 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (3a) I artikel 16 ska punkt 1 

kompletteras på följande sätt: 

”1. Kommissionen ska, om den finner detta 

lämpligt, genomföra besök hos importörer, 

exportörer, handlare, agenter, producenter 

och branschföreningar och organisationer 

för att kontrollera bokföringen och de 

uppgifter som lämnats om dumpning och 

skada. Vid avsaknad av ett adekvat och i 

”1. Kommissionen ska, om den finner detta 

lämpligt, ge erfarna tjänstemän i uppdrag 

att genomföra besök hos importörer, 

exportörer, handlare, agenter, producenter 

och branschföreningar och organisationer 

för att kontrollera bokföringen och de 

uppgifter som lämnats om dumpning och 
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rätt tid inkommet svar kan kommissionen 

välja att inte genomföra ett kontrollbesök.” 

skada. Vid avsaknad av ett adekvat och i 

rätt tid inkommet svar kan kommissionen 

välja att inte genomföra ett kontrollbesök.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-sv) 

Motivering 

Den nya metoden innebär stora mängder information, som är mer detaljerad och precis, 

måste samlas in. För detta ändamål är det nödvändigt att kunna nyttja EU:s tjänstemäns 

erfarenhet, vilken kommer att vara avgörande vid genomförandet av undersökningen. 

 

Ändringsförslag  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5b (nytt) 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5b) I artikel 18 ska punkt 1 första 

stycket kompletteras på följande sätt: 

”1. I sådana fall där någon berörd part 

vägrar att ge tillgång till eller på något 

annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter 

inom den föreskrivna tidsfristen enligt 

denna förordning eller väsentligen hindrar 

undersökningen får provisoriska eller 

slutgiltiga, positiva eller negativa 

avgöranden fattas på grundval av 

tillgängliga uppgifter.” 

”1. I sådana fall där någon berörd part 

vägrar att ge tillgång till eller på något 

annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter 

inom den föreskrivna tidsfristen enligt 

denna förordning eller väsentligen hindrar 

undersökningen ska provisoriska eller 

slutgiltiga avgöranden fattas på grundval 

av bästa tillgängliga uppgifter.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-sv) 

Motivering 

Den nya metoden innebär att stora mängder ny information samlas in. Därför kan bristande 

samarbete äventyra korrekt tillämpning av den nya metoden. 
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Ändringsförslag  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5c (nytt) 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5c) I artikel 18 ska punkt 1 sista 

stycket kompletteras på följande sätt: 

”Berörda parter ska göras uppmärksamma 

på konsekvenserna av bristande 

samarbete.” 

”Berörda parter ska göras uppmärksamma 

på konsekvenserna av bristande samarbete 

och kommer att upptas i ett register, vars 

användning kommer att göra det möjligt 

för kommissionen och partnerländerna 

att särskilt uppmärksamma dessa parters 

verksamhet.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-sv) 

Motivering 

Den nya metoden erfordrar samarbete mellan parterna för att erhålla den information som 

krävs för att utarbeta rapporter. Att hindra eller förfalska uppgifter bör därför hädanefter 

medföra konsekvenser för dessa parter. 

 

Ändringsförslag  145 

Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5d (nytt) 

Förordning (EU) 2016/1036 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5c) Artikel 23 ska kompletteras på 

följande sätt: 

”1. Kommissionen ska, med vederbörlig ”1. Kommissionen ska, med vederbörlig 
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hänsyn till skyddet av konfidentiella 

uppgifter i den mening som avses i artikel 

19, förelägga Europaparlamentet och rådet 

en årsrapport om tillämpningen och 

genomförandet av denna förordning. 

Rapporten ska innehålla information om 

tillämpningen av provisoriska och 

slutgiltiga åtgärder, avslutande av 

undersökningar utan åtgärder, nya 

undersökningar, översyner och 

kontrollbesök samt arbetet i de olika organ 

som ansvarar för att övervaka 

genomförandet av denna förordning och 

för att åtagandena däri uppfylls.” 

hänsyn till skyddet av konfidentiella 

uppgifter i den mening som avses i artikel 

19, förelägga Europaparlamentet och rådet 

en årsrapport om tillämpningen och 

genomförandet av denna förordning. 

Rapporten ska innehålla information om 

tillämpningen av provisoriska och 

slutgiltiga åtgärder, avslutande av 

undersökningar utan åtgärder, nya 

undersökningar, översyner och 

kontrollbesök, nuläget och framstegen när 

det gäller utarbetandet av rapporter som 

beskriver situationen i ett land eller en 

sektor, statistik över användningen av den 

nya metoden samt arbetet i de olika organ 

som ansvarar för att övervaka 

genomförandet av denna förordning och 

för att åtagandena däri uppfylls.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-sv) 

Motivering 

Den nya metoden bör presenteras för Europaparlamentet, som kommer att säkerställa att 

korrekt tillämpning av denna nya metod övervakas. 

Ändringsförslag  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I artikel 23 ska följande punkt 

läggas till: 

 1a. Kommissionen ska, i sin årsrapport till 

parlamentet om sitt arbete beträffande 

handelspolitiska skyddsundersökningar 

och skyddsåtgärder, rapportera om 

genomförandet av bestämmelserna i 

artikel 2 och 11. Fem år efter att 

ovanstående bestämmelser trätt i kraft ska 
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kommissionen se över bestämmelserna 

och ge parlamentet en detaljerad 

redogörelse, särskilt för erfarenheterna av 

genomförandet under denna period. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I artikel 23 ska följande punkt 

läggas till: 

 1a. Kommissionen ska, i sin årsrapport till 

parlamentet om sitt arbete beträffande 

handelspolitiska skyddsundersökningar 

och skyddsåtgärder, rapportera om 

genomförandet av bestämmelserna i 

artikel 2 och 11. Fem år efter att 

ovanstående bestämmelser trätt i kraft ska 

kommissionen se över bestämmelserna 

och ge parlamentet en detaljerad 

redogörelse, särskilt för erfarenheterna av 

genomförandet under denna period. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (5a) I artikel 23 ska följande punkt 

läggas till: 

 1a. Kommissionen ska, i sin årsrapport till 

parlamentet om sitt arbete beträffande 

handelspolitiska skyddsundersökningar 

och skyddsåtgärder, rapportera om 

genomförandet av bestämmelserna i 

artikel 2 och 11. Fem år efter att 

ovanstående bestämmelser trätt i kraft ska 

kommissionen se över bestämmelserna 

och ge parlamentet en detaljerad 

redogörelse, särskilt för erfarenheterna av 

genomförandet under denna period. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Bilaga -Ia (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Följande bilaga ska införas: 

 ”Bilaga -I 

 Konventioner som avses i artikel 2.7 b och 

2.8: 

 1. Konventionen angående tvångsarbete 

eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930) 

 2. Konventionen angående 

föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten, nr 87 (1948) 

 3. Konventionen angående tillämpning av 

principerna för organisationsrätten och 

den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 

(1949) 

 4. Konventionen angående lika lön för 

män och kvinnor för arbete av lika värde, 

nr 100 (1951) 
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 5. Konventionen angående avskaffande av 

tvångsarbete, nr 105 (1957) 

 6. Konventionen angående diskriminering 

i fråga om anställning och yrkesutövning, 

nr 111 (1958) 

 7. Konventionen om minimiålder för 

tillträde till arbete, nr 138 (1973) 

 8. Konventionen om förbud mot och 

omedelbara åtgärder för att avskaffa de 

värsta formerna av barnarbete, nr 182 

(1999).” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 10 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska även erbjuda det 

berörda ursprungs- och/eller exportlandet 

samråd om de andra subventioner som 

konstateras i samband med 

undersökningen. Kommissionen ska i dessa 

fall sända en sammanfattning till 

ursprungs- och/eller exportlandet som 

anger de viktigaste elementen vad gäller 

dessa andra subventioner, särskilt de som 

avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de 

ytterligare subventionerna inte omfattas av 

tillkännagivandet om inledande ska 

tillkännagivandet om inledande ändras och 

den ändrade versionen offentliggöras i 

Europeiska unionens officiella tidning och 

innehålla en uppmaning till alla berörda 

parter att lämna synpunkter. 

Kommissionen ska även erbjuda det 

berörda ursprungs- och/eller exportlandet 

samråd om de andra subventioner som 

konstateras i samband med 

undersökningen. Kommissionen ska i dessa 

fall sända en sammanfattning till 

ursprungs- och/eller exportlandet som 

anger de viktigaste elementen vad gäller 

dessa andra subventioner, särskilt de som 

avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de 

ytterligare subventionerna inte omfattas av 

tillkännagivandet om inledande ska 

tillkännagivandet om inledande ändras och 

den ändrade versionen offentliggöras i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Alla berörda parter ges ytterligare tid som 

är tillräcklig för att lämna synpunkter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 

Förordning (EU) nr 2016/1037 

Artikel 10 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska även erbjuda det 

berörda ursprungs- och/eller exportlandet 

samråd om de andra subventioner som 

konstateras i samband med 

undersökningen. Kommissionen ska i dessa 

fall sända en sammanfattning till 

ursprungs- och/eller exportlandet som 

anger de viktigaste elementen vad gäller 

dessa andra subventioner, särskilt de som 

avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de 

ytterligare subventionerna inte omfattas av 

tillkännagivandet om inledande ska 

tillkännagivandet om inledande ändras och 

den ändrade versionen offentliggöras i 

Europeiska unionens officiella tidning och 

innehålla en uppmaning till alla berörda 

parter att lämna synpunkter. 

Kommissionen ska även erbjuda det 

berörda ursprungs- och/eller exportlandet 

samråd om de andra subventioner som 

konstateras i samband med 

undersökningen. Kommissionen ska i dessa 

fall sända en sammanfattning till 

ursprungs- och/eller exportlandet som 

anger de viktigaste elementen vad gäller 

dessa andra subventioner, särskilt de som 

avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de 

ytterligare subventionerna inte omfattas av 

tillkännagivandet om inledande ska 

tillkännagivandet om inledande ändras och 

den ändrade versionen offentliggöras i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Alla berörda parter ges ytterligare tid som 

är tillräcklig för att lämna synpunkter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Salvatore Cicu 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

beslut om inledande av ett förfarande och 

på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag denna förordning 

träder i kraft. 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

beslut om inledande av ett förfarande och 

på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag denna förordning 

träder i kraft. 
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Denna förordning ska tillämpas på alla 

undersökningar som inleds enligt artikel 5 

i förordning 1036/2016 från och med den 

dag denna förordning träder i kraft. För 

alla andra undersökningar ska denna 

förordning tillämpas från den dag då den 

första översynen av de relevanta 

åtgärderna vid giltighetstidens utgång, 

som följer ikraftträdandet av förordning 

...., avslutas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

beslut om inledande av ett förfarande och 

på alla förfaranden, inbegripet 

ursprungliga undersökningar och 

översyner, som inleds från och med den 

dag denna förordning träder i kraft. 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

undersökningar som inleds enligt artikel 5 

i förordning 1036/2016 från och med den 

dag denna förordning träder i kraft.  

För alla andra undersökningar ska denna 

förordning tillämpas från den dag då den 

första översynen av de relevanta 

åtgärderna vid giltighetstidens utgång, 

som följer på ikraftträdandet av denna 

förordning, avslutas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

beslut om inledande av ett förfarande och 

Denna förordning ska tillämpas på alla 

undersökningar som inleds enligt artikel 5 
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på alla förfaranden, inbegripet 

ursprungliga undersökningar och 

översyner, som inleds från och med den 

dag denna förordning träder i kraft. 

i förordning (EU) 2016/1036 från och med 

den dag denna förordning träder i kraft. 

För alla andra undersökningar ska denna 

förordning tillämpas från den dag då den 

första översynen av de relevanta 

åtgärderna vid giltighetstidens utgång, 

som följer på ikraftträdandet av 

förordning ...., avslutas. 

Or. en 

 


