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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer 

af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod 

subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0721), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0456/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 29. marts 

20171, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Set i lyset af de erfaringer, der er 

indhøstet under tidligere procedurer, bør 

det præciseres, under hvilke 

omstændigheder der kan anses for at 

foreligge væsentlige fordrejninger, som i 

betydelig udstrækning påvirker de frie 

markedskræfter. Navnlig bør det 

præciseres, at en sådan situation bl.a. kan 

anses for at foreligge, når de indberettede 

priser eller omkostninger, herunder 

omkostningerne til råmaterialer, ikke 

udspringer af frie markedskræfter, fordi de 

er blevet påvirket af statslig indgriben. 

Endvidere bør det præciseres, at der ved 

vurderingen af, hvorvidt en sådan situation 

foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig 

påvirkning fra følgende: at det pågældende 

marked i vid udstrækning dækkes af 

virksomheder, der drives under ejerskab, 

kontrol, politisk tilsyn eller politisk 

vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet eller 

på anden måde påvirker de frie 

markedskræfter; samt adgang til 

finansiering fra institutioner, der opfylder 

politiske målsætninger. Endvidere bør det 

fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene 

kan udarbejde en rapport med beskrivelse 

af den specifikke situation i et givet land 

eller en given sektor vedrørende disse 

kriterier; at en sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor; samt at 

interesserede parter bør gives rig lejlighed 

til at fremsætte bemærkninger til rapporten 

og til det bevismateriale, som den bygger 

på, i forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

3. Set i lyset af de erfaringer, der er 

indhøstet under tidligere procedurer, bør 

det præciseres, under hvilke 

omstændigheder der kan anses at foreligge 

væsentlige fordrejninger, som i betydelig 

udstrækning påvirker de frie 

markedskræfter. Navnlig bør det 

præciseres, at en sådan situation bl.a. kan 

anses for at foreligge, når de indberettede 

priser eller omkostninger, herunder 

omkostningerne til råmaterialer og andre 

produktionsfaktorer, ikke udspringer af 

frie markedskræfter, fordi de er blevet 

påvirket af statslig indgriben. Endvidere 

bør det præciseres, at der ved vurderingen 

af, hvorvidt en sådan situation foreligger, 

bl.a. bør tages hensyn til mulig påvirkning 

fra følgende: at det pågældende marked i 

vid udstrækning dækkes af virksomheder, 

der drives under ejerskab, kontrol, politisk 

tilsyn eller politisk vejledning fra 

eksportlandets myndigheders side, hvilket 

såvel retsligt som i praksis er til skade for 
god virksomhedsledelse; statslig 

tilstedeværelse i virksomheder, som 

muliggør statslig indgriben med hensyn til 

priser eller omkostninger; politiske tiltag 

eller foranstaltninger, der særbehandler til 

fordel for leverandører på 

hjemmemarkedet eller på anden måde 

påvirker de frie markedskræfter; manglen 

på en gennemsigtig og velfungerende 

selskabsret og et konkurssystem, som 

forhindrer udøvelsen af lovgivningen om 

ejendomsrettigheder;  lønniveauer,  der 

ikke et resultat af frie forhandlinger 

mellem arbejdstagere og ledelse; manglen 

på et gennemsigtigt sæt af love har 

diskriminerende konsekvenser for joint 

venture-aftaler og andre udenlandske 

investeringer samt adgang til finansiering 

fra institutioner, der opfylder politiske 

målsætninger og enhver anden 

omstændighed, som Kommissionen anser 

for relevante med henblik på at vurdere 

tilstedeværelsen af væsentlige 
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fordrejninger.  

 Eksistensen af væsentlige fordrejninger i 

økonomien som helhed eller i en sektor i 

det eksporterende lands økonomi bør 

automatisk føre til anvendelsen af ikke-

fordrejede internationale, tredjelands- 

eller EU-priser, -omkostninger eller -

referenceværdier for hver enkelt 

produktionsfaktor ved beregningen af den 

normale værdi. 

 Dokumenterer en eksporterende 

producent fra et land, som ikke opfylder 

disse betingelser, imidlertid klart, at 

vedkommendes omkostninger, for så vidt 

angår én eller flere individuelle 

produktionsfaktorer, ikke er fordrejede, 

bør disse omkostninger anvendes ved 

beregningen af den normale værdi.  

 Endvidere bør det fastsættes, at 

Kommissionens tjenestegrene udarbejder 

en rapport med beskrivelse af den 

specifikke situation i et givet land eller en 

given sektor vedrørende disse kriterier; for 

de lande, hvor et betydeligt antal 

antidumpingsager er blevet registreret, 

bør rapporten være afsluttet og vedtaget 

inden ikrafttrædelsen af denne 

forordning. Unionens erhvervsliv bør 

konsulteres under udarbejdelsen af 

rapporten. En sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor samt at 

interesserede parter bør gives rig lejlighed 

til at fremsætte bemærkninger til rapporten 

og til det bevismateriale, som den bygger 

på, i forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

Europa-Parlamentet fører i 

overensstemmelse med sin rolle tilsyn med 

udarbejdelsen af rapporten. Efter 

anmodning fra Europa-Parlamentet eller 

i tilfælde af en ændring af forholdene i et 

specifikt land eller en specifik sektor 

ajourfører Kommissionen rapporten. 

Kommissionen bør under alle 

omstændigheder foretage en gennemgang 
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af rapporten hvert andet år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Endvidere skal det erindres, at 

omkostninger normalt bør beregnes på 

grundlag af de regnskaber, som den 

undersøgte eksportør eller producent fører. 

Såfremt der foreligger væsentlige 

fordrejninger i eksportlandet, som 

medfører, at de omkostninger, der står 

opført i regnskaberne hos den pågældende 

part, er kunstigt lave, kan sådanne 

omkostninger justeres eller fastsættes på et 

andet rimeligt grundlag, eksempelvis på 

grundlag af oplysninger fra andre 

repræsentative markeder eller ud fra 

internationale priser eller referenceværdier.  

Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet 

under tidligere procedurer, bør det 

præciseres nærmere, at der i forbindelse 

med anvendelsen af bestemmelserne i 

nærværende forordning bør tages behørigt 

hensyn til alle relevante bevismaterialer — 

deriblandt relevante evalueringsrapporter 

vedrørende de forhold, der er 

fremherskende på de eksporterende 

producenters hjemmemarked, samt det 

bevismateriale, som rapporterne bygger på 

— som indgår i sagsakterne, og som 

interesserede parter har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til. 

4. Endvidere skal det erindres, at 

omkostninger normalt bør beregnes på 

grundlag af de regnskaber, som den 

undersøgte eksportør eller producent fører. 

Såfremt der foreligger væsentlige 

fordrejninger i eksportlandet, som 

medfører, at de omkostninger, der står 

opført i regnskaberne hos den pågældende 

part, er kunstigt lave, bør sådanne 

omkostninger justeres eller fastsættes på et 

andet rimeligt grundlag, eksempelvis på 

grundlag af oplysninger fra andre 

repræsentative markeder eller ud fra 

internationale priser eller referenceværdier 

eller fra markeder i Unionen. Set i lyset af 

de erfaringer, der er indhøstet under 

tidligere procedurer, bør det præciseres 

nærmere, at der i forbindelse med 

anvendelsen af bestemmelserne i 

nærværende forordning bør tages behørigt 

hensyn til alle relevante bevismaterialer – 

deriblandt relevante evalueringsrapporter 

vedrørende de forhold, der er 

fremherskende på de eksporterende 

producenters hjemmemarked, samt det 

bevismateriale, som rapporterne bygger på 

– som indgår i sagsakterne, og som 

interesserede parter har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til. 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6 a – litra a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6a. a) Såfremt det ved anvendelsen af 

denne bestemmelse eller enhver anden 

relevant bestemmelse i nærværende 

forordning fastslås, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at anvende priserne og 

omkostningerne på hjemmemarkedet i 

eksportlandet på grund af, at der foreligger 

væsentlige fordrejninger, beregnes den 

normale værdi på grundlag af produktions- 

og salgsomkostninger, der afspejler ikke-

fordrejede priser eller referenceværdier. Til 

dette formål kan der som kilder bl.a. 

anvendes ikke-fordrejede internationale 

priser, omkostninger eller 

referenceværdier, eller tilsvarende 

produktions- og salgsomkostninger i et 

passende repræsentativt land med et 

økonomisk udviklingsniveau svarende til 

eksportlandets, forudsat at der foreligger 

lettilgængelige data om omkostningerne. 

Den beregnede normale værdi skal 

indbefatte et rimeligt beløb til dækning af 

salgs- og administrationsomkostninger og 

andre generalomkostninger samt 

fortjeneste. 

6a. a) Såfremt det fastslås, at det ikke 

er hensigtsmæssigt at anvende priserne og 

omkostningerne på hjemmemarkedet i 

eksportlandet på grund af, at der foreligger 

væsentlige fordrejninger i økonomien som 

helhed eller i visse af dens sektorer, 

beregnes den normale værdi på grundlag af 

produktions- og salgsomkostninger, der 

afspejler ikke-fordrejede priser eller 

referenceværdier. Til dette formål kan der 

som kilder bl.a. anvendes ikke-fordrejede 

internationale priser, omkostninger eller 

referenceværdier eller tilsvarende 

produktions- og salgsomkostninger i et 

passende repræsentativt land, herunder i 

en medlemsstat, forudsat at der foreligger 

lettilgængelige data om omkostningerne. 

Den beregnede normale værdi skal 

indbefatte et rimeligt beløb til dækning af 

salgs- og administrationsomkostninger og 

andre generalomkostninger samt 

fortjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a – litra b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) Der kan anses for at foreligge b) Der kan bl.a. anses at foreligge 
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væsentlige fordrejninger med hensyn til 

det pågældende produkt, jf. litra a), når de 

indberettede priser eller omkostninger, 

herunder omkostningerne til råmaterialer, 

ikke udspringer af frie markedskræfter, 

fordi de er blevet påvirket af statslig 

indgriben. Ved vurderingen af, hvorvidt 

der foreligger væsentlige fordrejninger, 

kan der bl.a. tages hensyn til mulig 

påvirkning fra følgende: at det pågældende 

marked i vid udstrækning dækkes af 

virksomheder, der drives under ejerskab, 

kontrol, politisk tilsyn eller politisk 

vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet eller 

på anden måde påvirker de frie 

markedskræfter; samt adgang til 

finansiering fra institutioner, der opfylder 

politiske målsætninger. 

væsentlige fordrejninger, jf. litra a), når de 

indberettede priser eller omkostninger, 

herunder omkostningerne til råmaterialer 

og andre produktionsfaktorer, ikke 

udspringer af frie markedskræfter, fordi de 

er blevet påvirket af statslig indgriben. Ved 

vurderingen af, hvorvidt der foreligger 

væsentlige fordrejninger, skal der bl.a. 

tages hensyn til mulig påvirkning fra 

følgende: at det pågældende marked i vid 

udstrækning dækkes af virksomheder, der 

drives under ejerskab, kontrol, politisk 

tilsyn eller politisk vejledning fra 

eksportlandets myndigheders side, hvilket 

såvel retsligt som i praksis er til skade for 

god virksomhedsledelse; statslig 

tilstedeværelse i virksomheder, som 

muliggør statslig indgriben med hensyn til 

priser eller omkostninger; politiske tiltag 

eller foranstaltninger, der særbehandler til 

fordel for leverandører på 

hjemmemarkedet eller på anden måde 

påvirker de frie markedskræfter; manglen 

på en gennemsigtig og velfungerende 

selskabsret og et konkurssystem, som 

forhindrer udøvelsen af lovgivningen om 

ejendomsrettigheder; lønniveauer, der 

ikke er et resultat af frie forhandlinger 

mellem arbejdstagere og ledelse, manglen 

på et gennemsigtigt sæt af love har 

diskriminerende konsekvenser for joint 

venture-aftaler og andre udenlandske 

investeringer; adgang til finansiering fra 

institutioner, der opfylder politiske 

målsætninger og enhver anden 

omstændighed, som Kommissionen anser 

for relevante med henblik på at vurdere 

tilstedeværelsen af væsentlige 

fordrejninger. 

 Eksistensen af væsentlige fordrejninger i 

økonomien som helhed eller i en sektor i 

det eksporterende lands økonomi bør 

automatisk føre til anvendelsen af ikke-

fordrejede internationale, tredjelands- 

eller EU-priser, -omkostninger eller -

referenceværdier for hver enkelt 

produktionsfaktor ved beregningen af den 

normale værdi. 
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 Dokumenterer en eksporterende 

producent fra et land, som ikke opfylder 

disse betingelser, imidlertid klart, at 

vedkommendes omkostninger for så vidt 

angår en eller flere individuelle 

produktionsfaktorer ikke er fordrejede, 

bør disse omkostninger anvendes ved 

beregningen af den normale værdi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6 c – litra c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) Hvis det er relevant, kan 

Kommissionens tjenestegrene udarbejde 

en rapport med beskrivelse af den 

specifikke situation i et givet land eller en 

given sektor vedrørende de i litra b) opførte 

kriterier. En sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor. 

Interesserede parter skal gives rig lejlighed 

til at supplere, fremsætte bemærkninger til 

og støtte sig til rapporten og det 

bevismateriale, som den bygger på, i 

forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

Fastsættelserne skal ske under hensyntagen 

til alle relevante beviser, som indgår i 

sagsakterne. 

 c) Kommissionens tjenestegrene 

udarbejder en detaljeret rapport med 

beskrivelse af den specifikke situation i et 

givet land eller en given sektor vedrørende 

de i litra b) opførte kriterier. For de lande, 

hvor et betydeligt antal antidumpingsager 

er blevet indledt, skal rapporten være 

afsluttet og vedtaget før ikrafttrædelsen af 

denne forordning. Unionens erhvervsliv 

bør konsulteres under udarbejdelsen af 

rapporten. En sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor. 

Interesserede parter skal gives rig lejlighed 

til at supplere, fremsætte bemærkninger til 

og støtte sig til rapporten og det 

bevismateriale, som den bygger på, i 

forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

Fastsættelserne skal ske under hensyntagen 

til alle relevante beviser, som indgår i 

sagsakterne. Europa-Parlamentet fører i 

overensstemmelse med sin rolle tilsyn med 

udarbejdelsen af rapporten. Efter 

anmodning fra Europa-Parlamentet eller 
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i tilfælde af en ændring af forholdene i et 

specifikt land eller en specifik sektor 

ajourfører Kommissionen rapporten. 

Kommissionen bør under alle 

omstændigheder foretage en gennemgang 

af rapporten hvert andet år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6 a – litra d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d) EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til den 

i litra c) nævnte rapport i forbindelse med 

beregningen af den normale værdi, når den 

indgiver en klage i henhold til artikel 5 

eller en anmodning om undersøgelse i 

henhold til artikel 11. 

 d) EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til den 

i litra c) nævnte rapport i forbindelse med 

beregningen af den normale værdi, når den 

indgiver en klage i henhold til artikel 5 

eller en anmodning om undersøgelse i 

henhold til artikel 11. Når rapportens 

konklusioner viser, at der er tale om 

væsentlige fordrejninger, udgør rapporten 

i henhold til stk. 6, litra b), tilstrækkeligt 

bevis for at begrunde beregningen af den 

normale værdi efter den metode, der er 

omhandlet i litra a). Under alle 

omstændigheder skal der ikke kræves 

nogen yderligere byrder af EU-

erhvervsgrenen. 

 En manglende rapport skal ikke forhindre 

Kommissionen i at anvende alle 

tilgængelige oplysninger eller data til at 

fastslå eksistensen af væsentlige 

fordrejninger og anvende den metode, der 

er omhandlet i litra a), hvis de relevante 

betingelser er opfyldt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"7 Ved indførsel fra lande, der på 

tidspunktet for indledningen af 

undersøgelsen ikke er medlemmer af 

WTO, og som står opført i bilag I til 

forordning (EU) 2015/755, fastsættes den 

normale værdi på grundlag af prisen eller 

den beregnede værdi i et tredjeland med 

markedsøkonomi eller prisen ved salg fra 

et sådant tredjeland til andre lande, 

herunder Unionen, eller, hvis dette ikke er 

muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, 

herunder den pris, der faktisk er betalt eller 

skal betales i Unionen for samme vare, om 

nødvendigt justeret for at indregne en 

rimelig fortjenstmargen. 

"7. Ved indførsel fra lande, der på 

tidspunktet for indledningen af 

undersøgelsen ikke er medlemmer af 

WTO, og som står opført i bilag I til 

forordning (EU) 2015/755, fastsættes den 

normale værdi på grundlag af prisen eller 

den beregnede værdi i et egnet 

repræsentativt land eller prisen ved salg 

fra et sådant tredjeland til andre lande, 

herunder Unionen, eller, hvis dette ikke er 

muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, 

herunder den pris, der faktisk er betalt eller 

skal betales i Unionen for samme vare, om 

nødvendigt justeret for at indregne en 

rimelig fortjenstmargen. 

Et egnet tredjeland med markedsøkonomi 

udvælges på en ikke urimelig måde under 

skyldig hensyntagen til alle pålidelige 

oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet 

for udvælgelsen. Der tages også hensyn til 

tidsfrister. Er det relevant, anvendes et 

tredjeland med markedsøkonomi, som er 

omfattet af samme undersøgelse. 

Et egnet repræsentativt land skal udvælges 

på en ikke urimelig måde under skyldig 

hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, 

der er fremlagt på tidspunktet for 

udvælgelsen. Der tages også hensyn til 

tidsfrister. Er det relevant, anvendes et 

egnet repræsentativt tredjeland, som er 

omfattet af samme undersøgelse. 

Umiddelbart efter iværksættelsen af 

undersøgelsen underrettes parterne i 

undersøgelsen om det påtænkte tredjeland 

med markedsøkonomi, og de indrømmes 

en frist på 10 dage til at fremsætte 

bemærkninger." 

Straks efter iværksættelsen af 

undersøgelsen underrettes parterne i 

undersøgelsen om det egnede 

repræsentative land, og de indrømmes en 

frist på ti dage til at fremsætte 

bemærkninger." 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

Juridisk kontekst:  

 

1. Forslaget er udløst af det nylige udløb af stk. 15, litra a), nr. ii), i protokollen om 

tiltrædelse af WTO. Dette stykke i tiltrædelsesprotokollen har gjort det muligt for WTO-

medlemmerne at behandle Kina som et land uden markedsøkonomi og følgelig at beregne 

antidumpingtold ved at anvende en alternativ metode i stedet for standardmetoden.  

 

Som følge af udløbet af dette stykke anmodede Kina den 12. december 2016 om 

konsultationer med Den Europæiske Union for så vidt angår visse bestemmelser i EU-

forordningen vedrørende fastsættelsen af den normale værdi for lande uden 

markedsøkonomi i forbindelse med antidumpingprocedurer, der involverer import fra 

Kina. 

 

Kina hævdede, at foranstaltningerne synes uforenelige med: 

 

 artikel 2, stk. 1 og 2, i antidumpingaftalen  

   

 artikel I, stk. 1, og VI, stk. 1, i GATT 1994.  

 

Den 23. januar 2017 blev der afholdt konsultationer med henblik på at nå frem til en 

løsning, der var tilfredsstillende for begge parter. Disse konsultationer bidrog til at afklare 

visse spørgsmål, men formåede ikke at løse tvisten. 

 

Kina anmodede derfor den 9. marts om nedsættelse af et panel med henblik på en 

undersøgelse af spørgsmålet om de to forannævnte artikler.  

 

Hvis vi accepterer og deler de retlige argumenter, som Europa-Kommissionen har lagt til 

grund for det nye forslag, må vi overveje, hvorvidt det nye forslag omfatter alle elementer 

på en måde, der klart gør det muligt at opnå de to overordnede mål, nemlig: 

 

a) at finde en metode, der gør beregning af dumping mindre vanskelig, og som gør hele 

instrumentet mere effektivt 

 

b) at undgå at skabe yderligere byrder for EU's industri.  

 

I denne forbindelse bør vi koncentrere vores opmærksomhed og højst sandsynligt også 

vore ændringsforslag om to hovedelementer i Kommissionens forslag: betydningen af 

væsentlige fordrejninger og kriterierne herfor samt arten og indholdet af Kommissionens 

rapport.  

 

1. betydningen af VÆSENTLIGE FORDREJNINGER og KRITERIERNE herfor:  

 

I Kommissionens forslag indføres udtrykket "væsentlige fordrejninger" som beskrivelse af 

de omstændigheder, hvor priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet ikke udgør et 

rimeligt grundlag for at fastsætte den normale værdi.  
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I henhold til det nye stk. 6a, litra a), i artikel 2, hvor Kommissionen erklærer, at  

 

"på grund af, at der foreligger væsentlige fordrejninger, beregnes den normale værdi på 

grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller 

referenceværdier"  

 

og i henhold til det nye stk. 6a, litra b), i artikel 2, hvor det præciseres, at  

 

"Der kan bl.a. anses at foreligge væsentlige fordrejninger med hensyn til det pågældende 

produkt, jf. litra a), når de indberettede priser eller omkostninger, herunder 

omkostningerne til råmaterialer, ikke udspringer af frie markedskræfter [...]" 

 

er det af afgørende betydning at fastslå, hvorvidt begrebet og definitionen af "væsentlige 

fordrejninger" er tilstrækkeligt klar og stærk nok juridisk set til at begrunde anvendelsen 

af den alternative metodologi, eller om der bør findes en bedre definition.  

 

Hvis vi skal betragte tilstedeværelsen af "væsentlige fordrejninger" som betingelsen for at 

anvende den nye metode, er det nødvendigt at specificere denne tilstedeværelse korrekt 

for at få en entydig metode til konsekvent anvendelse af den nye metode.  

 

Ved den tekniske briefing, som fandt sted den 28. marts 2017, præciserede 

Kommissionen, at fordrejninger kan vedrøre produktionsfaktorer som råvarer, 

arbejdskraftomkostninger, energiomkostninger og andet. 

 

Tilstedeværelsen af uregelmæssigheder ved fastsættelsen af disse 

produktionsomkostninger vil få Kommissionen til at konkludere, at der foreligger 

væsentlige fordrejninger, og foretage en dumpingberegning på grundlag af den normale 

værdi, som beregnes ved at anvende ikke-fordrejede omkostninger i et egnet 

repræsentativt land eller internationale referenceværdier.  

 

Selv om værdien af disse omkostninger bestemmes i et egnet tredjeland, vil 

Kommissionen kontrollere sammensætningen af de samlede produktionsomkostninger i 

det land, hvor der foreligger væsentlige fordrejninger, med henblik på at foretage en 

korrekt vurdering af sammensætningen af de forskellige elementer i disse omkostninger.  

 

Det bør i sidste ende være klart, at vi ikke opbygger systemet på grundlag af en justering 

af omkostningerne, men på grundlag af en effektiv fastlæggelse af sådanne omkostninger 

et sted, hvor de ikke er fordrejede. Alle komponenter af produktionsomkostningerne 

opbygges på denne måde, medmindre de berørte parter – og navnlig eksportørerne – kan 

godtgøre, at en sådan komponent i en bestemt sektor ikke er fordrejet. 

 

Det er vigtigt at understrege, at Parlamentet faktisk bør ændre forslaget på en sådan måde, 

at betydningen af væsentlige fordrejninger styrkes, med henblik på at tydeliggøre 

betydningen af væsentlige fordrejninger. 

 

At følge denne fremgangsmåde kunne udgøre et rimeligt alternativ til det nuværende 

system.  

 

På denne måde kunne det være nyttigt at foretage en sammenlignende analyse med USA's 
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forordning om antidumping, som er baseret på "Toldloven af 1930" (The Tarif Act of 

1930), og hvori der udtrykkeligt henvises til seks kriterier, som anvendes af den 

administrerende myndighed med henblik på at afgøre, om et land kan betragtes som en 

markedsøkonomi.  

 

En sammenligning mellem de to systemer er også nødvendig for at få afklaret, hvorfor 

forordning nr. 1036/2016 har ført til retlig usikkerhed i EU efter udløbet af stk. 15, litra a), 

nr. (ii), i Kinas tiltrædelsesprotokol til WTO.  

 

 

2. Rapporten:  

 

I forslaget fastsættes det, at Kommissionen i givet fald kan udstede en rapport, der 

beskriver de kriterier, der er anført i litra b) i et bestemt land eller sektor.  

 

Den pågældende bestemmelse må anses for at være for generel til at muliggøre en 

ordentlig forståelse af, hvordan den nye mekanisme kunne fungere.  

 

Desuden skaber anvendelsen af ordet KAN en række problemer, såfremt rapporten skal 

betragtes som forslagets kerne, nemlig de beviser, som EU's industri kunne tænkes at 

tilføre akterne i forbindelse med en undersøgelse, der berører det pågældende land eller 

den pågældende sektor.  

 

Hertil kommer, at forslaget ikke indeholder nogen oplysninger med hensyn til tidsplanen 

for dens vedtagelse, og hvor ofte rapporten vil blive ajourført med henblik på at afspejle 

potentielle udviklinger (det være sig positive eller negative) i bestemte sektorer eller 

lande.  

 

 

Europa-Parlamentets rolle i hele proceduren samt inddragelsen af EU-interessenter i 

udarbejdelsen af rapporten bør præciseres. 

 

Konklusion: Det bør overvejes, om Europa-Parlamentet bør styrke dette punkt for at opnå 

større klarhed med hensyn til rapporten, navnlig tidspunktet for dens vedtagelse, 

ajourføring, struktur og detaljer. 

 

 

Andre spørgsmål 

 

Vi mener, at de andre elementer i Kommissionens forslag, fra artikel 1, stk. 2 – om lande, 

der ikke er medlemmer af WTO – til artikel 1, stk. 5, samt artikel 2, 3 og 4, er 

tilstrækkeligt klare. 

 

De afspejler EU-industriens bekymringer og interesser i tilfælde af kontrol og 

supplerende undersøgelse i forbindelse med subsidier, og der er derfor ikke behov for 

væsentlige ændringer af disse dele af teksten. 

 

 


