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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen 

invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening 

(EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die 

geen lid zijn van de Europese Unie 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0721), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0456/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 maart 20171,  

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 

Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0000/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

3. Gezien de in eerdere procedures 

opgedane ervaring moet worden 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Verder moet worden verduidelijkt dat bij 

de beoordeling of een dergelijke situatie 

zich voordoet, onder meer acht kan worden 

geslagen op de mogelijke gevolgen van de 

volgende factoren: het feit dat de markt in 

kwestie voor een groot deel wordt bediend 

door ondernemingen die in handen zijn van 

de autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. Voorts moet 

worden bepaald dat de diensten van de 

Commissie een rapport kunnen uitbrengen 

over de specifieke situatie in een bepaald 

land of een bepaalde sector met betrekking 

tot deze criteria; dat een dergelijk rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens kunnen worden opgenomen in 

het dossier van elk eventueel onderzoek 

betreffende dat land of die sector; en dat de 

belanghebbenden in het kader van elk 

onderzoek waarin het rapport of de daaraan 

ten grondslag liggende gegevens worden 

gebruikt, voldoende gelegenheid moeten 

hebben om opmerkingen over dat rapport 

of die gegevens te maken. 

verduidelijkt in welke omstandigheden 

verstoringen van betekenis kunnen worden 

geacht aanwezig te zijn die de vrije 

marktwerking sterk beïnvloeden. In het 

bijzonder moet worden verduidelijkt dat 

deze situatie onder meer kan worden 

verondersteld wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen en andere productiefactoren, 

niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen, maar door overheidsingrijpen 

worden beïnvloed. Verder moet worden 

verduidelijkt dat bij de beoordeling of een 

dergelijke situatie zich voordoet, onder 

meer acht moet worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

hetgeen feitelijk en rechtens ten koste 

gaat van een passende corporate 

governance; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het gebrek aan een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomsrechten verhindert; 

loontarieven die niet tot stand zijn 

gekomen als gevolg van vrije 

onderhandelingen tussen werknemers en 

bestuur; het ontbreken van een 

transparante regelgeving met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als gevolg, 

alsook toegang tot financiering door 

instellingen die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 



 

PR\1124131NL.docx 7/18 PE602.983v03-00 

 NL 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn.  

 De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

de sector van de economie van het land 

van uitvoer moet automatisch leiden tot 

het gebruik van in internationale context, 

derde landen of de EU niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. 

 Indien een producent-exporteur uit een 

land dat niet aan deze voorwaarden 

voldoet echter duidelijk kan aantonen dat 

zijn kosten van een of meer afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

moeten die kosten worden gebruikt voor 

de berekening van de normale waarde.  

 Voorts moet worden bepaald dat de 

diensten van de Commissie een rapport 

uitbrengen over de specifieke situatie in 

een bepaald land of een bepaalde sector 

met betrekking tot deze criteria; voor die 

landen waar sprake is van een aanzienlijk 

aantal gemelde gevallen van antidumping 

moet het rapport worden voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie moet worden geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport. Een dergelijk 

rapport en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens kunnen worden 

opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector; de belanghebbenden in het 

kader van elk onderzoek waarin het rapport 

of de daaraan ten grondslag liggende 

gegevens worden gebruikt, moeten 

voldoende gelegenheid hebben om 

opmerkingen over dat rapport of die 

gegevens te maken. In overeenstemming 

met de aan de instelling toebedeelde rol 

moet het Europees Parlement toezicht 

houden op de totstandkoming van dit 

rapport. Op verzoek van het Europees 

Parlement of in het geval van gewijzigde 

omstandigheden in een specifiek land of 

specifieke sector, zorgt de Commissie voor 

actualisering van het rapport. De 
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Europese Commissie moet hoe dan ook 

om de twee jaar een evaluatie verrichten 

van het rapport. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Er moet verder aan worden herinnerd dat 

de kosten in de regel moeten worden 

berekend aan de hand van de administratie 

van de exporteur of producent waarop het 

onderzoek betrekking heeft. In geval van 

verstoringen van betekenis in het land van 

uitvoer waardoor de in de administratie van 

de betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, kunnen die kosten 

worden gecorrigeerd of vastgesteld op een 

redelijke basis, zoals aan de hand van 

gegevens over andere representatieve 

markten of over internationale prijzen of 

benchmarks.  Gezien de in eerdere 

procedures opgedane ervaring moet voorts 

worden verduidelijkt dat voor de 

toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

4. Er moet verder aan worden herinnerd dat 

de kosten in de regel moeten worden 

berekend aan de hand van de administratie 

van de exporteur of producent waarop het 

onderzoek betrekking heeft. In geval van 

verstoringen van betekenis in het land van 

uitvoer waardoor de in de administratie van 

de betrokken partij weergegeven kosten 

kunstmatig laag zijn, moeten die kosten 

worden vastgesteld op een redelijke basis, 

zoals aan de hand van gegevens over 

andere representatieve markten, over 

internationale prijzen of benchmarks, of 

over markten in de Unie. Gezien de in 

eerdere procedures opgedane ervaring 

moet voorts worden verduidelijkt dat voor 

de toepassing van de bij deze verordening 

ingevoerde bepalingen naar behoren 

rekening moet worden gehouden met al het 

relevante bewijsmateriaal dat in het dossier 

is opgenomen en waarover de 

belanghebbenden opmerkingen hebben 

kunnen maken, met inbegrip van de 

relevante beoordelingsrapporten 

betreffende de omstandigheden op de 

binnenlandse markt van de producenten-

exporteurs en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens. 

Or. en 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6 bis. a) Wanneer bij de toepassing van 

deze of elke andere relevante bepaling van 

deze verordening wordt vastgesteld dat het 

wegens het bestaan van verstoringen van 

betekenis niet passend is gebruik te maken 

van de binnenlandse prijzen en kosten in 

het land van uitvoer, wordt de normale 

waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land met een niveau van 

economische ontwikkeling dat 

vergelijkbaar is met dat van het land van 

uitvoer, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

6 bis. a) Wanneer wordt vastgesteld dat 

het wegens het bestaan van verstoringen 

van betekenis in de gehele economie of in 

sectoren ervan niet passend is gebruik te 

maken van de binnenlandse prijzen en 

kosten in het land van uitvoer, wordt de 

normale waarde berekend aan de hand van 

productie- en verkoopkosten waarin niet-

verstoorde prijzen of benchmarks tot 

uitdrukking komen. Als bronnen hiervoor 

kunnen onder meer niet-verstoorde 

internationale prijzen, kosten of 

benchmarks worden gebruikt, of de 

overeenkomstige productie- en 

verkoopkosten in een passend 

representatief land, waaronder die van een 

lidstaat, mits de desbetreffende 

kostengegevens onmiddellijk beschikbaar 

zijn. De door berekening vastgestelde 

normale waarde omvat een redelijk bedrag 

voor verkoopkosten, algemene kosten, 

administratiekosten en winst. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

kunnen onder meer worden geacht zich 

voor te doen wanneer de gerapporteerde 

prijzen en kosten, waaronder de kosten van 

grondstoffen, niet door de vrije 

marktwerking tot stand komen, maar door 

overheidsingrijpen worden beïnvloed. Bij 

de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, kan 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen; 

overheidsdeelneming in bedrijven, 

waardoor inmenging van de overheid in de 

prijzen of kosten mogelijk wordt; 

discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; en toegang tot financiering 

door instellingen die de doelstellingen van 

het overheidsbeleid uitvoeren. 

onder a) kunnen onder meer worden geacht 

zich voor te doen wanneer de 

gerapporteerde prijzen en kosten, 

waaronder de kosten van grondstoffen en 

andere productiefactoren, niet door de 

vrije marktwerking tot stand komen, maar 

door overheidsingrijpen worden beïnvloed. 

Bij de beoordeling of zich al dan niet 

verstoringen van betekenis voordoen, moet 

onder meer acht worden geslagen op de 

mogelijke gevolgen van de volgende 

factoren: het feit dat de markt in kwestie 

voor een groot deel wordt bediend door 

ondernemingen die in handen zijn van de 

autoriteiten van het land van uitvoer, 

waarover deze zeggenschap hebben of 

waarop deze beleidstoezicht uitoefenen, 

hetgeen feitelijk en rechtens ten koste 

gaat van een passende corporate 

governance; overheidsdeelneming in 

bedrijven, waardoor inmenging van de 

overheid in de prijzen of kosten mogelijk 

wordt; discriminerend overheidsbeleid of 

discriminerende overheidsmaatregelen die 

binnenlandse leveranciers bevoordelen of 

de vrije marktwerking anderszins 

beïnvloeden; het gebrek aan een 

transparant en doeltreffend functionerend 

vennootschapsrecht en een 

faillissementsregeling die de uitoefening 

van eigendomsrechten verhindert; 

loontarieven die niet tot stand zijn 

gekomen als gevolg van vrije 

onderhandelingen tussen werknemers en 

bestuur; het ontbreken van een 

transparante regelgeving met 

discriminatie van joint ventures en andere 

buitenlandse investeringen als gevolg; 
toegang tot financiering door instellingen 

die de doelstellingen van het 

overheidsbeleid uitvoeren en eventuele 

andere omstandigheden die de Commissie 

geschikt acht om te beoordelen of er 

verstoringen van betekenis aanwezig zijn. 

 De aanwezigheid van verstoringen van 

betekenis in de economie als geheel of in 

de sector van de economie van het land 

van uitvoer leiden automatisch tot het 
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gebruik van in internationale context, 

derde landen of de EU niet-verstoorde 

prijzen, kosten of benchmarks voor elke 

productiefactor voor de berekening van de 

normale waarde. 

 Indien een producent-exporteur uit een 

land dat niet aan deze voorwaarden 

voldoet duidelijk kan aantonen dat zijn 

kosten van een of meer afzonderlijke 

productiefactoren niet verstoord zijn, 

worden die kosten gebruikt voor de 

berekening van de normale waarde. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c) Waar passend kunnen de diensten van 

de Commissie een rapport uitbrengen over 

de specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Een dergelijk 

rapport en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens kunnen worden 

opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 

beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. 

 c) De diensten van de Commissie brengen 

een gedetailleerd rapport uit over de 

specifieke situatie in een bepaald land of 

een bepaalde sector met betrekking tot de 

onder b) vermelde criteria. Voor die 

landen waar een aanzienlijk aantal zaken 

met betrekking tot antidumping is 

geopend, wordt het rapport voltooid en 

aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van deze verordening. De bedrijfstak van 

de Unie wordt geraadpleegd bij het 

opstellen van het rapport. Een dergelijk 

rapport en de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens kunnen worden 

opgenomen in het dossier van elk 

eventueel onderzoek betreffende dat land 

of die sector. De belanghebbenden hebben 

in het kader van elk onderzoek waarin het 

rapport of de daaraan ten grondslag 

liggende gegevens worden gebruikt, 

voldoende gelegenheid om dat verslag of 

die gegevens aan te vullen, daarover 

opmerkingen te maken of zich daarop te 
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beroepen. Bij de desbetreffende 

vaststellingen worden alle relevante 

gegevens uit het dossier in aanmerking 

genomen. In overeenstemming met de aan 

de instelling toebedeelde rol houdt het 

Europees Parlement toezicht op de 

totstandkoming van dit rapport. Op 

verzoek van het Europees Parlement of op 

eigen initiatief van de Commissie wanneer 

de omstandigheden in een specifiek land 

of specifieke sector zijn gewijzigd, zorgt de 

Commissie voor actualisering van het 

rapport. De Europese Commissie verricht 

hoe dan ook om de twee jaar een evaluatie 

van het rapport. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1036 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

 d) De bedrijfstak van de Unie kan zich 

voor de berekening van de normale waarde 

baseren op het rapport als bedoeld onder c) 

wanneer zij overeenkomstig artikel 5 een 

klacht of overeenkomstig artikel 11 een 

verzoek om een nieuw onderzoek indient. 

Wanneer uit de conclusies van het rapport 

blijkt dat er verstoringen van betekenis 

aanwezig zijn, vormt het rapport uit 

hoofde van lid 6, onder b) voldoende 

bewijs om te rechtvaardigen dat de 

berekening van de normale waarde 

volgens de methodologie als bedoeld 

onder a) verloopt. Van de bedrijfstak van 

de Unie worden hoe dan ook geen 

bijkomende lasten gevraagd. 

 De afwezigheid van een rapport 

weerhoudt de Commissie er niet van 

gebruik te maken van alle beschikbare 

informatie of gegevens om het bestaan 
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van verstoringen van betekenis vast te 

stellen en om de methodologie als bedoeld 

onder a) te hanteren indien is voldaan 

aan de desbetreffende vereisten. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"7. Bij invoer uit landen die op het 

tijdstip van inleiding van de procedure 

geen lid zijn van de WTO en zijn 

opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/755, wordt de 

normale waarde vastgesteld aan de hand 

van de prijs of de berekende waarde in een 

derde land met markteconomie of aan de 

hand van de prijs bij uitvoer uit een 

dergelijk derde land naar andere landen, 

waaronder de Unie, of, indien dit niet 

mogelijk is, op een andere redelijke 

grondslag, zoals de werkelijk betaalde of te 

betalen prijs van het soortgelijke product in 

de Unie, indien nodig verhoogd met een 

redelijke winstmarge. 

"7. Bij invoer uit landen die op het 

tijdstip van inleiding van de procedure 

geen lid zijn van de WTO en zijn 

opgenomen in de lijst van bijlage I bij 

Verordening (EU) 2015/755, wordt de 

normale waarde vastgesteld aan de hand 

van de prijs of de berekende waarde in een 

geschikt representatief land of aan de 

hand van de prijs bij uitvoer uit een 

dergelijk derde land naar andere landen, 

waaronder de Unie, of, indien dit niet 

mogelijk is, op een andere redelijke 

grondslag, zoals de werkelijk betaalde of te 

betalen prijs van het soortgelijke product in 

de Unie, indien nodig verhoogd met een 

redelijke winstmarge. 

Een geschikt derde land met 

markteconomie wordt op redelijke wijze 

geselecteerd, met inachtneming van alle 

betrouwbare gegevens die op het tijdstip 

van de selectie beschikbaar zijn. Voorts 

wordt rekening gehouden met termijnen; in 

voorkomend geval wordt gebruikgemaakt 

van een derde land met markteconomie 

dat bij hetzelfde onderzoek betrokken is. 

Een geschikt representatief land wordt op 

redelijke wijze geselecteerd, met 

inachtneming van alle betrouwbare 

gegevens die op het tijdstip van de selectie 

beschikbaar zijn. Voorts wordt rekening 

gehouden met termijnen; in voorkomend 

geval wordt gebruikgemaakt van een 

geschikt representatief land dat bij 

hetzelfde onderzoek betrokken is. 

De naam van het voorziene derde land met 

markteconomie wordt de bij het onderzoek 

betrokken partijen kort na de opening 

meegedeeld, waarna zij tien dagen de tijd 

hebben om opmerkingen te maken." 

De naam van het voorziene geschikte 

representatieve land wordt de bij het 

onderzoek betrokken partijen meteen na de 

opening meegedeeld, waarna zij tien dagen 

de tijd hebben om opmerkingen te maken." 
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TOELICHTING 

Juridische context:  

 

1. De rechtstreekse aanleiding voor het voorstel was het recente vervallen van alinea a), 

onder ii), van afdeling 15 van het protocol inzake toetreding tot de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO). Uit hoofde van deze alinea van het toetredingsprotocol 

konden WTO-leden China behandelen als een land zonder markteconomie, waardoor ze 

dumpingrechten konden berekenen aan de hand van een alternatieve methodologie, in 

plaats van de standaardmethodologie te hanteren.  

 

Naar aanleiding van het vervallen van deze alinea op 12 december 2016 heeft China om 

overleg verzocht met de Europese Unie betreffende een aantal bepalingen van de EU-

verordening aangaande de vaststelling van de normale waarde voor landen "zonder 

markteconomie" in antidumpingprocedures waarbij invoer uit China betrokken is. 

 

China beweerde dat de maatregelen niet in samenhang lijken te zijn met: 

 

 artikel 2, leden 1 en 2, van de Antidumpingovereenkomst;  

   

 artikel I, lid 1, en artikel VI, lid 1, van de GATT 1994.  

 

Op 23 januari 2017 werd er overleg gepleegd om tot een voor beide partijen aanvaardbare 

oplossing te komen. Hoewel dit overleg heeft geholpen om beide partijen duidelijkheid te 

verschaffen omtrent een aantal kwesties, is men er niet in geslaagd het geschil te 

beslechten. 

 

Daarom heeft China op 9 maart verzocht een panel op te richten om de inhoud van de 

bovengenoemde artikelen nader te onderzoeken.  

 

Indien we instemmen met de wettelijke argumenten die aan de basis liggen van het 

nieuwe Commissievoorstel en deze argumenten delen, moeten we nagaan of in de tekst 

van het nieuwe voorstel rekening wordt gehouden met alle elementen op een wijze die 

zich er duidelijk toe leent de twee belangrijkste doelstellingen te bereiken: 

 

a) te beschikken over een methodologie waarmee de berekening van dumping minder 

moeilijk vast te stellen is en het instrument in zijn geheel doeltreffender wordt 

 

b) geen bijkomende lasten te creëren voor de bedrijfstak van de Unie  

 

In dit opzicht moeten we onze aandacht en naar alle waarschijnlijkheid ook onze 

amendementen toespitsen op de twee belangrijkste problemen in het Commissievoorstel: 

de omschrijving van verstoringen van betekenis en de bijbehorende criteria, alsook de 

inhoud van het rapport van de Commissie.  

 

1. Omschrijving van VERSTORINGEN VAN BETEKENIS en de bijbehorende 

CRITERIA  

 



 

PE602.983v03-00 16/18 PR\1124131NL.docx 

NL 

In het Commissievoorstel wordt het concept "verstoringen van betekenis" gehanteerd om 

te verwijzen naar omstandigheden waarin de binnenlandse prijzen en kosten geen redelijk 

uitgangspunt vormen voor het bepalen van de normale waarde.  

 

Overeenkomstig de nieuwe alinea van artikel 2, lid 6 bis, onder a), waarin de Commissie 

stelt dat  

 

"wegens het bestaan van verstoringen van betekenis [...] de normale waarde [wordt] 

berekend aan de hand van productie- en verkoopkosten waarin niet-verstoorde prijzen of 

benchmarks tot uitdrukking komen"  

 

en overeenkomstig de nieuwe alinea van artikel 2, lid 6 bis, onder b), waarin wordt 

gespecificeerd dat  

 

"[v]erstoringen van betekenis voor het betrokken product als bedoeld onder a) [...] onder 

meer [kunnen] worden geacht zich voor te doen wanneer de gerapporteerde prijzen en 

kosten, waaronder de kosten van grondstoffen, niet door de vrije marktwerking tot stand 

komen [...]" 

 

is het van cruciaal belang om te begrijpen of het concept en de definitie van "verstoringen 

van betekenis" voldoende duidelijk zijn en genoeg rechtskracht hebben om het gebruik 

van de alternatieve methodologie te rechtvaardigen, of daarentegen een betere afbakening 

vereisen.  

 

Indien we moeten uitgaan van de aanwezigheid van "verstoringen van betekenis" als 

voorwaarde voor het hanteren van de nieuwe methodologie, moet deze aanwezigheid naar 

behoren worden omschreven, zodat er een ondubbelzinnige methode voorhanden is om de 

nieuwe methodologie consequent te hanteren.  

 

Tijdens de technische briefing die heeft plaatsgevonden op 28 maart 2017 heeft de 

Commissie verduidelijkt dat verstoringen te maken kunnen hebben met productiefactoren 

als grondstoffen, arbeidskosten, energiekosten en andere. 

 

Op basis van de aanwezigheid van onregelmatigheden bij de vaststelling van deze 

productiekosten zal de Commissie besluiten of er sprake is van verstoringen van betekenis 

en een dumpingberekening vaststellen aan de hand van de normale waarde, die dient te 

worden berekend met behulp van niet-verstoorde kosten in een geschikt representatief 

land of internationale benchmarks.  

 

Hoewel de waarde van deze kosten wordt vastgesteld in het geschikte derde land, zal de 

Commissie de structuur onderzoeken van de totale productiekosten in het land waar er 

sprake is van verstoringen van betekenis om naar behoren te kunnen beoordelen uit welke 

verschillende elementen deze kosten bestaan.  

 

Uiteindelijk moet het duidelijk zijn dat we het systeem niet zozeer hertekenen op basis 

van een correctie van kosten, maar wel door deze kosten daadwerkelijk vast te stellen daar 

waar ze niet verstoord zijn. Alle componenten van de productiekosten worden op die 

wijze opnieuw berekend, tenzij de betrokken partij – en met name de exporteur – kan 

aantonen dat deze component in een specifieke sector niet verstoord is. 
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Het is van belang te onderstrepen dat het Europees Parlement het voorstel moet wijzigen 

om de omschrijving van verstoringen van betekenis te versterken en ze op die manier 

duidelijker te maken. 

 

Het hanteren van deze benadering kan een redelijke oplossing vormen als alternatief voor 

het huidige systeem.  

 

Zo zou het nuttig kunnen zijn een vergelijkende analyse te maken met de 

antidumpingregelgeving van de Verenigde Staten, die gebaseerd is op "de tariefwet van 

1930" waarin een expliciete verwijzing is opgenomen naar zes criteria die door de 

beheersautoriteit worden gebruikt om te bepalen of een vreemd land kan worden geacht 

als een markteconomie te functioneren.  

 

De vergelijking tussen beide systemen is ook noodzakelijk om duidelijkheid te 

verschaffen over de redenen waarom Verordening 1036/2016 de EU heeft opgezadeld met 

rechtsonzekerheid na het vervallen van alinea a), onder ii), van afdeling 15 van het 

protocol inzake toetreding van China tot de WTO.  

 

 

2. Het rapport  

 

In het voorstel wordt het volgende bepaald: "Waar passend kunnen de diensten van de 

Commissie een rapport uitbrengen over [...] een bepaald land of een bepaalde sector met 

betrekking tot de onder b) vermelde criteria".  

 

De bepaling in kwestie is te algemeen van aard om een correct inzicht te krijgen in de 

werking van het mechanisme.  

 

Bovendien zorgt het gebruik van het woord KUNNEN voor een aantal problemen indien 

we het rapport moeten beschouwen als de kern van het voorstel, namelijk de 

bewijsstukken die de bedrijfstak van de EU eventueel kan laten opnemen in het dossier 

van een onderzoek betreffende dat land of die sector.  

 

Daarnaast is er in het voorstel ook niets terug te vinden over het tijdschema voor de 

aanneming ervan en over de frequentie voor actualiseringen van het rapport om rekening 

te houden met potentiële ontwikkelingen (zowel positieve als negatieve) in specifieke 

sectoren of landen.  

 

 

Er moet tevens duidelijkheid komen over de rol van het Europees Parlement in de hele 

procedure en over de raadpleging van belanghebbenden in de EU bij de voorbereiding van 

het rapport. 

 

Conclusie: er moet worden nagedacht over de vraag of het Europees Parlement dit punt 

moet versterken om meer duidelijkheid te krijgen over het rapport, met name over het 

tijdschema voor de aanneming ervan, over de actualiseringen en over de structuur en 

details van het rapport. 
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Overige punten 

 

We zijn van oordeel dat de andere elementen uit de voorstellen van de Commissie, gaande 

van artikel 1, lid 2 – landen die geen lid zijn van de WTO – tot artikel 1, lid 5, en de 

artikelen 2, 3 en 4, voldoende duidelijk zijn. 

 

Ze stemmen overeen met de zorgen en belangen van de bedrijfstak van de Unie in 

gevallen van evaluatie en bijkomend onderzoek met betrekking tot subsidies en daarom is 

het niet nodig substantiële wijzigingen aan te brengen in deze delen van de tekst. 

 


