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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 

att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av 

Europaparlamentets resolution av den 12 

maj 2016 om Kinas status som 

marknadsekonomi, 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) EU bör på ett effektivt sätt kunna 

skydda sin industri mot dumpning, och 

EU:s framtida åtgärder bör vara förenliga 

med WTO:s regler. Ett instrument där 

samma regler gäller för alla 

handelspartner är den rätta grundvalen 

för hållbara handelsförbindelser. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 2.7 a och 2.7 b i 

förordning (EU) 2016/1036 anges på 

vilken grund normalvärdet ska fastställas 

för import från länder som inte är en 

marknadsekonomi. Med hänsyn till 

utveckling vad gäller vissa länder som är 

(2) Med hänsyn till utvecklingen av 

världshandeln, som också berör WTO-

medlemmar, inbegripet dess inverkan på 

den inhemska industrin, är det lämpligt att 

föreskriva att normalvärdet ska fastställas 

på grundval av artikel 2.1–2.6a i 
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WTO-medlemmar är det lämpligt att 

föreskriva att för dessa länder ska 

normalvärdet fastställas på grundval av 

artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 

2016/1036, med verkan från och med den 

dag då denna förordning träder i kraft, om 

inte annat följer av bestämmelserna i denna 

förordning. Vad gäller länder som inte är 

WTO-medlemmar på inledandedagen och 

som förtecknas i bilaga I till förordning 

(EU) 2015/7552 ska normalvärdet 

fastställas på grundval av artikel 2.7 i 

förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade 

lydelse enligt den här förordningen. Denna 

förordning har ingen inverkan på 

fastställandet av huruvida en WTO-

medlem är att anse som en 

marknadsekonomi eller ej. 

förordning (EU) 2016/1036, med verkan 

från och med den dag då denna förordning 

träder i kraft, om inte annat följer av 

bestämmelserna i denna förordning. Vad 

gäller länder som inte är 

marknadsekonomier och som är WTO-

medlemmar eller som på inledandedagen 

inte är WTO-medlemmar och som 

förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 

2015/7552 ska normalvärdet fastställas på 

grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 

2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt 

den här förordningen. 

__________________ __________________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

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

gemensamma regler för import från vissa 

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

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

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

gemensamma regler för import från vissa 

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

Motivering 

Föredraganden behåller en uttrycklig hänvisning till om WTO-medlemmar är 

marknadsekonomier eller inte, enligt exempelvis artikel 15.d i protokollet om Kinas 

anslutning till WTO. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Med anledning av rådets 

överenskommelse om att modernisera 

EU:s handelspolitiska skyddsinstrument 

och för att åstadkomma effektiva 

antidumpningsåtgärder måste man ta 

hänsyn till att regeln om lägsta tull på ett 

orättvist sätt minskar 

antidumpningstullarna till en nivå under 

dumpningsmarginalen. Av det skälet och 

som Europaparlamentet föreslagit i sin 
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ståndpunkt som antogs vid första 

behandlingen den 16 april 2014 om 

modernisering av handelspolitiska 

skyddsinstrument, bör regeln om lägsta 

tull upphävas, förfaranden för 

handelspolitiska skyddsåtgärder 

påskyndas, provisoriska tullar införas och 

fackföreningar och små och medelstora 

företag bör ha möjlighet att lämna in 

antidumpningsklagomål. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader, inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande. Det bör 

vidare klargöras att det vid fastställandet av 

huruvida en situation av detta slag 

föreligger kan hänsyn tas till bland annat 

de eventuella följderna av att den berörda 

marknaden till stor del försörjs av företag 

som ägs av eller drivs under kontroll, 

politisk styrning eller överinseende av 

exportlandets myndigheter, att det 

förekommer ett statligt inflytande i 

företagen som gör att staten kan påverka 

priser eller kostnader, att det finns en 

offentlig politik eller åtgärder som 

diskriminerar till förmån för inhemska 

leverantörer eller på annat sätt inverkar på 

de fria marknadskrafterna och att det 

tillhandahålls finansiering från 

institutioner som har till uppgift att 

uppfylla politiska mål. Det bör vidare 

(3) Mot bakgrund av erfarenheterna 

från tidigare förfaranden är det lämpligt att 

klargöra under vilka omständigheter det 

anses föreligga betydande snedvridningar 

som i väsentlig utsträckning påverkar de 

fria marknadskrafterna. Det bör särskilt 

klargöras att en sådan situation kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande på 

någon nivå, inklusive central, regional 

och provinsiell nivå. 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 
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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. 

 den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag, t.ex. offentliga organ, som ägs 

av eller drivs under kontroll, politisk 

styrning eller överinseende, antingen 

direkt eller indirekt, 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, exempelvis genom 

användning av statligt fastställda priser 

eller diskriminering inom ramen för 

skatte-, handels- eller valutaordningar, 
eller på annat sätt inverkar på de fria 

marknadskrafterna, inbegripet 

resursfördelning, avsaknad av en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt, som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning (såsom tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

skydd av aktieägare och tillgång till 

korrekt företagsinformation för 

allmänheten), avsaknad och tillämpning 

av en enhetlig och effektiv uppsättning 

lagar som är öppna för insyn och 

säkerställer att äganderätten respekteras 

och att konkursförfarandet fungerar, 

avsaknad av en fungerande finanssektor 

som fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, att det råder bristande 
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överensstämmelse med internationella 

sociala och miljömässiga standarder, 

vilket påverkar de kostnader som uppstår. 

 Det bör vidare föreskrivas att 

kommissionen snarast möjligt bör 
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 bör ingå i 

ärendehandlingarna för varje undersökning 

avseende det berörda landet eller den 

berörda sektorn och uppdateras 

regelbundet på lämpligt sätt, 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.  

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga får dessa 

kostnader emellertid justeras eller 

fastställas på någon annan skälig grund, 

bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, internationella 

priser eller referensvärden. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från tidigare förfaranden 

är det lämpligt att närmare klargöra att det 

vid tillämpningen av de bestämmelser som 

införs genom denna förordning bör tas 

hänsyn till all relevant bevisning, 

inbegripet relevanta bedömningsrapporter 

om de förhållanden som råder på de 

(4) Det bör vidare erinras om att 

kostnaderna normalt sett bör beräknas på 

grundval av exportörens eller tillverkarens 

bokföring under undersökningen. I det fall 

det finns betydande snedvridningar i 

exportlandet som leder till att de kostnader 

som återspeglas i den berörda partens 

bokföring blir artificiellt låga och inte 

återspeglar det faktiska marknadsvärdet 

bör dessa kostnader emellertid justeras 

eller fastställas på någon annan skälig 

grund, bland annat uppgifter från andra 

representativa marknader, icke snedvridna 

internationella priser eller referensvärden, 

inbegripet unionsbaserade priser eller 

referensvärden när så är lämpligt. Mot 

bakgrund av erfarenheterna från tidigare 

förfaranden är det lämpligt att närmare 

klargöra att det vid tillämpningen av de 

bestämmelser som införs genom denna 
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exporterande tillverkarnas hemmamarknad 

och den bevisning som dessa rapporter 

grundar sig på, som ingår i 

ärendehandlingarna och som berörda parter 

har haft möjlighet att yttra sig över. 

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.  

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

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

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 

(6) I avsaknad av andra särskilda 

övergångsbestämmelser som reglerar 

denna fråga bör det föreskrivas att denna 

förordning ska tillämpas på alla beslut om 

inledande av ett förfarande och på alla 

förfaranden, inbegripet ursprungliga 

undersökningar och översyner, som inleds 

från och med den dag den här förordningen 

träder i kraft, om inte annat följer av artikel 

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

särskild övergångsbestämmelse, och med 

hänsyn till att det inte finns några andra 

särskilda övergångsbestämmelser som 

reglerar denna fråga, bör det dessutom 

föreskrivas att i det fall man övergår från 

ett normalvärde beräknat i enlighet med 

artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde 

beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6e 

ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 

första stycket i förordning (EU) 2016/1036 

anses ha förflutit den dag då den första 

översynen vid giltighetstidens utgång som 

följer på en sådan övergång inleds. I syfte 

att minska risken för kringgående av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

samma tillvägagångssätt tillämpas när det 

gäller översyner som genomförs i enlighet 

med artikel 11.4 i förordning (EU) 

2016/1036. Det bör även erinras om att en 

övergång från ett normalvärde beräknat i 

enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett 

normalvärde beräknat i enlighet med 
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artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

artikel 2.1–2.6e inte i sig utgör tillräckliga 

bevis i den mening som avses i artikel 11.3 

i förordning (EU) 2016/1036. Dessa 

övergångsbestämmelser är avsedda att fylla 

det tomrum som annars hade kunnat leda 

till en situation med osäkerhet om 

rättsläget, att ge berörda parter en rimlig 

möjlighet att anpassa sig till upphörandet 

av de gamla bestämmelserna och 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 

samt att underlätta en effektiv, 

välfungerande och rättvis förvaltning av 

förordning (EU) 2016/1036. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) EU bör samordna med de viktiga 

handelspartnerna genom multilaterala 

och bilaterala åtgärder före och under 

utredningarna. I detta avseende bör 

kommissionen följa upp hur 

antidumpningstullarna beräknas i 

jämförelse med våra viktigaste 

handelspartner och resultaten bör 

meddelas berörda aktörer. 

 

Ändringsförslag  9 

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 

att det inte är lämpligt att använda de 

inhemska priserna och kostnaderna i 

exportlandet på grund av att det föreligger 

betydande snedvridningar ska 

a) Om det fastställs att det inte är 

lämpligt att använda de inhemska priserna 

och kostnaderna i exportlandet på grund av 

att det föreligger betydande snedvridningar 

i ekonomin som helhet eller i delar av 

ekonomin ska normalvärdet baseras på ett 

pris eller konstrueras på grundval av 
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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. 

tillverkningskostnader och försäljning som 

återspeglar icke snedvridna priser eller 

referensvärden för varje 

produktionsfaktor. De källor som kan 

användas för detta ändamål är bland annat 

icke snedvridna internationella priser, 

kostnader och referensvärden samt 

motsvarande tillverkningskostnader och 

försäljning i ett lämpligt representativt 

land, inbegripet inom unionen och med 

sociala och miljömässiga standarder på 

tillräcklig nivå, under förutsättning att 

relevanta uppgifter finns lätt tillgängliga. 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta 

ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- 

och administrationskostnader, andra 

allmänna kostnader samt vinst. 

 Om en exportör tydligt kan visa att dennes 

priser eller kostnader för alla 

produktionsfaktorer inte påverkas av 

betydande snedvridningar, ska dessa 

priser eller kostnader användas för att 

konstruera normalvärdet. 

Ändringsförslag  10 

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 

exportlandets myndigheter, att det 

b) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a kan anses 

föreligga bland annat när rapporterade 

priser och kostnader, inbegripet 

råvarukostnader och kostnader för andra 

produktionsfaktorer, inte bestämts av de 

fria marknadskrafterna på grund av att de 

påverkats av ett statligt inflytande på 

någon nivå. Vid fastställandet av huruvida 

det föreligger en betydande snedvridning 

ska hänsyn tas till bland annat de 

eventuella följderna av att  
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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. 

 den berörda marknaden till stor del försörjs 

av företag som ägs av eller drivs under 

kontroll, politisk styrning eller 

överinseende, antingen direkt eller 

indirekt (såsom offentliga organ), 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, exempelvis genom 

användning av statligt fastställda priser 

eller diskriminering inom ramen för 

skatte-, handels- eller valutaordningar, 
eller på annat sätt inverkar på de fria 

marknadskrafterna, inbegripet 

resursfördelning, avsaknad av en 

insynsvänlig och icke-diskriminerande 

bolagsrätt, som säkerställer en fullgod 

företagsstyrning (tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, 

skydd av aktieägare och tillgång till 

korrekt företagsinformation för 

allmänheten), avsaknad och tillämpning 

av en enhetlig och effektiv uppsättning 

lagar som är öppna för insyn och 

säkerställer att äganderätten respekteras 

och att konkursförfarandet fungerar, 

avsaknad av en fungerande finanssektor 

som fungerar oberoende av staten och för 

vilken det säkerställs tillräckliga 

garantibestämmelser och en tillräcklig 

tillsyn både i lagstiftningen och i 

praktiken, att det råder bristande 

överensstämmelse med internationella 

sociala och miljömässiga standarder, 

vilket påverkar de kostnader som uppstår. 
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Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Betydande snedvridningar i den 

mening som avses i led a ska anses 

föreligga för den berörda produkten bland 

annat när rapporterade priser och 

kostnader är ett resultat av överkapacitet i 

den mening att produktens pris eller 

kostnad inte bestämts av de fria 

marknadskrafterna på grund av att de 

påverkas av sådana nivåer av 

överproduktion att de fasta kostnadernas 

betydelse minskar. 

 

Ändringsförslag  12 

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 

c) Kommissionen ska snarast möjligt 

publicera en offentlig rapport som 

beskriver den specifika situationen i ett 

visst land eller en viss sektor vad gäller de 

kriterier som anges i punkt b. Rapporten 

ska när så är lämpligt bl.a. innehålla 

information om efterlevnaden av 

internationella miljömässiga och sociala 

standarder som har betydelse för de 

kostnader som uppstår. Rapporten och 

den bevisning den grundar sig på, samt 

relevanta resultat från EU:s tidigare 

undersökningar och landrapporter, ska 
ingå i ärendehandlingarna för varje 

undersökning avseende det berörda landet 

eller den berörda sektorn. Berörda parter, 
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ärendehandlingarna. däribland fackföreningar och små och 

medelstora företag, ska ges tillräckliga 

möjligheter att komplettera, yttra sig om 

och stödja sig på rapporten och den 

bevisning som denna grundar sig på i 

samband med alla undersökningar där det 

detta slags rapport eller bevisning används. 

Kommissionen ska informera 

Europaparlamentet och rådet i 

överensstämmelse med detta. De 

fastställanden som görs ska beakta all 

relevant bevisning i ärendehandlingarna, 

på grundval av tillförlitliga, säkra och 

aktuella uppgifter och data som finns 

tillgängliga. Kommissionen ska uppdatera 

rapporten eller bevisningen som den 

grundar sig på regelbundet minst vart 

femte år eller om situationen avseende 

kriterierna i punkt b har förändrats. 

 

Ändringsförslag  13 

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 och 

fackföreningar får stödja sig på den 

rapport som avses i led c vid beräkningen 

av normalvärdet när den inger ett klagomål 

i enlighet med artikel 5, en begäran om 

översyn i enlighet med artikel 11 eller i en 

begäran om undersökning i enlighet med 

artikel 12. Rapporten ska utgöra 

tillräcklig bevisning för att motivera en 

beräkning av normalvärdet i klagomålet 

eller begäran på grundval av den metod 

som anges i punkt 6a. Om en betydande 

del av den klagande unionsindustrin 

utgörs av små och medelstora företag får 

beräkningarna av normalvärdet i 

klagomålet eller begäran grunda sig på 

information som rör 

produktionskostnaderna för den berörda 



 

PE597.738v03-00 14/16 AD\1128153SV.docx 

SV 

produkten i EU. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/1036 

Artikel 2 – punkt 6a – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Berörda parter i en undersökning 

ska snarast efter det att undersökningen 

inletts underrättas om vilka relevanta källor 

kommissionen avser att använda sig av vid 

tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist 

på tio dagar för att lämna synpunkter. För 

detta ändamål ska parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19.” 

e) Berörda parter i en undersökning, 

däribland fackföreningar och små och 

medelstora företag, ska snarast efter det att 

undersökningen inletts underrättas om 

vilka relevanta källor kommissionen avser 

att använda sig av vid tillämpningen av led 

a samt ges en tidsfrist på tio dagar för att 

lämna synpunkter. För detta ändamål ska 

parterna ges tillgång till 

ärendehandlingarna, inbegripet all 

bevisning som den utredande myndigheten 

stödjer sig på, dock utan att detta påverkar 

tillämpningen av artikel 19.” Vilken metod 

som ska användas ska meddelas parterna 

senast tre månader från det att 

undersökningen inletts. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Senast detta datum ska kommissionen ha 

offentliggjort den rapport som anges i 

artikel 1.1 i denna förordning avseende 

artikel 6a c i förordning (EU) nr 

2016/1036. 
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