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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 

 

 

 



 

PR\1124131SV.docx 3/16 PE602.983v03-00 

 SV 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION .............. 5 

MOTIVERING ......................................................................................................................... 14 

 

 

 



 

PE602.983v03-00 4/16 PR\1124131SV.docx 

SV 



 

PR\1124131SV.docx 5/16 PE602.983v03-00 

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i 

Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad 

import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0721), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0456/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

29 mars 20171,  

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0000/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

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 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna från 

tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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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. 

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 

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 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, 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 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 fakta 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 
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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 föreskrivas att 

kommissionens avdelningar måste 

publicera 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 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. 

Europaparlamentet måste 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 måste kommissionen 

uppdatera rapporten. Kommissionen bör 

under alla omständigheter se över 

rapporten vartannat år. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

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 emellertid 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, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 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 

a) Om det fastställs att det inte är lämpligt 

att använda de inhemska priserna och 

kostnaderna i exportlandet på grund av att 
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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. 

det föreligger 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. 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 i en medlemsstat, 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  4 

Förslag till förordning 

Artikel 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 

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 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 
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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. 

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 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 fakta 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. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 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. 

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 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 begäran 

av Europaparlamentet eller på 

kommissionens eget initiativ om 

situationen förändras i ett specifikt land 

eller i en specifik sektor ska 

kommissionen uppdatera rapporten. 

Kommissionen ska under alla 

omständigheter se över rapporten 

vartannat år. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 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 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. 

 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. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”7. ”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 

”7. ”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 
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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. 

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. 

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 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. 

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 representativt land 

som man avser att använda och ges en frist 

om tio dagar för att lämna synpunkter på 

detta val.” 

Or. en 
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MOTIVERING 

Det rättsliga sammanhanget  

 

1. Upprinnelsen till detta förslag är att punkt 15 a ii i protokollet om anslutning till WTO 

nyligen har löpt ut. Denna punkt i anslutningsprotokollet har gjort det möjligt för 

WTO-medlemmar att behandla Kina som ett land utan marknadsekonomi och att 

följaktligen beräkna antidumpningstullarna genom att tillämpa en alternativ metod i 

stället för standardmetoden.  

 

Som en följd av att denna punkt löpt ut begärde Kina den 12 december 2016 att få hålla 

överläggningar med EU om vissa bestämmelser i EU-förordningen avseende 

fastställandet av normalvärde för länder utan marknadsekonomi i 

antidumpningsförfaranden som omfattar import från Kina. 

 

Kina hävdade att åtgärderna förefaller vara oförenliga med 

 

 artikel 2.1 och 2.2 i antidumpningsöverenskommelsen,  

 artiklarna I:1 och VI:1 i Gatt 1994.  

 

Den 23 januari 2017 hölls det överläggningar i syfte att nå en tillfredsställande lösning 

för båda parter. Under överläggningarna lyckades man klargöra några frågor för 

parterna, men man lyckades inte lösa tvisten. 

 

Därför begärde Kina den 9 mars att det skulle inrättas en panel som skulle undersöka 

ärendet med hänvisning till ovan nämnda artiklar.  

 

Om vi accepterar och ställer oss bakom de rättsliga argument som kommissionen har 

grundat det nya förslaget på måste vi beakta om texten i det nya förslaget omfattar alla 

element för att utan problem uppnå de två huvudmålen, nämligen 

 

a) att ha en metod som gör det lättare att fastställa uträkningen av 

antidumpningstullen och som gör hela instrumentet mer effektivt, och 

 

b) att inte skapa ytterligare bördor för unionsindustrin.  

 

Vi bör därför koncentrera vår uppmärksamhet och högst sannolikt även våra 

ändringsförslag på de två huvudelementen i kommissionens förslag: innebörden av 

betydande snedvridningar och kriterierna för detta liksom innehållet i kommissionens 

rapport och vad som är kännetecknande för den.  

 

1. Innebörden av BETYDANDE SNEDVRIDNINGAR och KRITERIERNA för detta  

 

Kommissionens förslag introducerar uttrycket ”betydande snedvridningar”, vilket avser 

en situation där de inhemska priserna och kostnaderna inte skulle utgöra en rimlig grund 

för att fastställa normalvärdet.  

 

I den nya artikel 2.6a a anger kommissionen följande:  
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”på grund av att det föreligger betydande snedvridningar ska normalvärdet konstrueras 

på grundval av tillverkningskostnader och försäljning som återspeglar icke snedvridna 

priser eller referensvärden”.  

 

I den nya artikel 2.6a b anges följande:  

 

”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”. 

 

Detta innebär att det är mycket viktigt att reda ut om begreppet ”betydande 

snedvridningar” och definitionen av det är tillräckligt tydligt och rättsligt hållbart för att 

rättfärdiga användningen av den alternativa metoden eller om det måste förtydligas.  

 

Om förekomsten av betydande snedvridningar ska betraktas som en förutsättning för att 

tillämpa den nya metoden, måste en sådan förekomst specificeras ordentligt så att det 

föreligger en entydig metod för att följaktligen tillämpa den nya metoden.  

 

Under den tekniska briefing som hölls den 28 mars 2017 klargjorde kommissionen att 

snedvridningar kan avse sådana tillverkningsfaktorer som råvaror, lönekostnader, 

energikostnader etc. 

 

Om det förekommer anomalier i fastställandet av dessa tillverkningskostnader kommer 

kommissionen att dra slutsatsen att det föreligger betydande snedvridningar och 

fastställa beräkningen av antidumpningstullar på grundval av normalvärdet, som måste 

konstrueras med hjälp av icke snedvridna kostnader i ett lämpligt representativt land 

eller internationella referensvärden.  

 

Även om värdet av dessa kostnader fastställs i det lämpliga tredjelandet kommer 

kommissionen att kontrollera den sammantagna tillverkningskostnadens struktur i det 

land där det förekommer betydande snedvridningar i syfte att korrekt bedöma mixen av 

sådana kostnaders olika beståndsdelar.  

 

Det måste stå klart att det inte handlar om att rekonstruera systemet genom en 

kostnadsjustering utan genom ett faktiskt fastställande av sådana kostnader där de inte 

är snedvridna. Tillverkningskostnadernas samtliga beståndsdelar ska rekonstrueras på 

detta sätt, såvida inte berörda parter – särskilt exportörer – kan visa att en sådan 

beståndsdel i en specifik sektor inte är snedvriden. 

 

Det är viktigt att betona att Europaparlamentet bör ändra förslaget på ett sätt som stärker 

innebörden av betydande snedvridningar i syfte att bättre klargöra denna innebörd. 

 

Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna utgöra ett rimligt alternativ till det innevarande 

systemet.  

 

Här skulle det kunna vara lämpligt att göra en jämförelse med Förenta staternas 

antidumpningsförordning som bygger på ”The Tarif Act” från 1930, som innehåller en 
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uttrycklig hänvisning till sex kriterier som används av den förvaltande myndigheten för 

att avgöra om ett tredjeland kan anses fungera som en marknadsekonomi.  

 

Jämförelsen mellan de två systemen är nödvändig även för att klargöra varför 

förordning 1036/2016 skapade rättslig osäkerhet för EU efter det att 

punkt 15 a ii) i Kinas anslutningsprotokoll till WTO löpt ut.  

 

2. Rapporten 

 

I förslaget föreskrivs det att kommissionens avdelningar när så är lämpligt kan publicera 

en rapport som beskriver de kriterier som anges i led b i ett visst land eller en viss 

sektor.  

 

Denna bestämmelse är alldeles för allmän för att man verkligen ska förstå hur den nya 

mekanismen kan tänkas fungera.  

 

Dessutom skapar användningen av ordet KAN flera problem om rapporten ska betraktas 

som förslagets kärna, dvs. den bevisning som unionsindustrin kan ta med i 

ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn.  

 

Vidare innehåller förslaget inga uppgifter om när rapporten ska antas och med vilka 

intervall den ska uppdateras för att spegla eventuella förändringar (antingen positiva 

eller negativa) i specifika sektorer eller länder.  

 

Europaparlamentets roll i hela förfarandet bör klargöras liksom hur det ska gå till när 

man hör berörda aktörer i EU i samband med utarbetandet av rapporten. 

 

Slutsats: Det måste fastställas huruvida Europaparlamentet ska stärka denna punkt i 

syfte att få mer information om rapporten, i synnerhet tidpunkten för dess antagande 

och uppdatering liksom uppgifter om dess struktur och innehåll. 

 

Övriga frågor 

 

Vi anser att övriga delar i kommissionens förslag, från artikel 1.2 – länder som inte är WTO-

medlemmar – till artikel 1.5 samt artiklarna 2.3 och 4 är tillräckligt tydliga. 

 

De återspeglar unionsindustrins betänkligheter och intressen i samband med översyn och 

kompletterande undersökningar av subventioner, och det finns därför inget behov av att 

väsentligen ändra dessa delar av texten. 

 


