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29.1.2014 A7-0053/70 

Ændringsforslag  70 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0053/2014 

Christofer Fjellner 

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab 

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. Artikel 2, stk. 7, litra a), andet afsnit, 

affattes således: 

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, og er det relevant, anvendes et 

tredjeland med markedsøkonomi, som er 

omfattet af samme undersøgelse. 

 

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. Det valgte land skal også 

have et tilstrækkeligt niveau med hensyn 

til arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, 

idet de tilstrækkelige niveauer fastslås på 

grundlag af tredjelandets ratificering og 

effektive gennemførelse af de 

multilaterale miljøaftaler og protokollerne 

hertil, som EU er part i på et givet 

tidspunkt, samt ILO-konventionerne i 

bilag Ia. Der tages også hensyn til 

tidsfrister, og er det relevant, anvendes et 

tredjeland med markedsøkonomi, som er 

omfattet af samme undersøgelse.” 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/71 

Ændringsforslag  71 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0053/2014 

Christofer Fjellner 

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab 

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende 

afsnit: 

 Der tages ikke hensyn til Unionens 

interesser, jf. artikel 21, når det skal 

besluttes, hvorvidt tilsagnene er 

acceptable. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/72 

Ændringsforslag  72 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0053/2014 

Christofer Fjellner 

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab 

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b  

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 7 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Den midlertidige antidumpingtold må 

ikke være højere end den midlertidigt 

fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i 

eksportlandet er konstateret strukturelle 

fordrejninger af priserne på råvarer til den 

pågældende vare, bør den være lavere end 

dumpingmargenen, hvis en sådan lavere 

told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe 

den skade, der er påført EU-

erhvervsgrenen." 

"Den midlertidige antidumpingtold må 

ikke være højere end den midlertidigt 

fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i 

eksportlandet er konstateret strukturelle 

fordrejninger af priserne på råvarer til den 

pågældende vare, bør den være lavere end 

dumpingmargenen, hvis en sådan lavere 

told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe 

den skade, der er påført EU-

erhvervsgrenen." I tilfælde af strukturelle 

fordrejninger vedrørende råvarer og 

energi finder reglen om lavere told altid 

anvendelse for de mindst udviklede lande, 

jf. listen i bilag IV til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 978/2012, eller for udviklingslande, 

der anses for sårbare som følge af 

manglende diversificering og 

utilstrækkelig integration i det 

internationale handelssystem og i 

verdensøkonomien som defineret i bilag 

VII til forordning (EU) nr. 978/2012.” 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/73 

Ændringsforslag  73 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0053/2014 

Christofer Fjellner 

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab 

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Antidumpingtolden må ikke være højere 

end den fastsatte dumpingmargen. 

Medmindre der i eksportlandet er 

konstateret strukturelle fordrejninger af 

priserne på råvarer til den pågældende 

vare, skal den være lavere end 

dumpingmargenen, hvis en sådan lavere 

told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe 

den skade, der er påført EU-

erhvervsgrenen."  

 

"Antidumpingtolden må ikke være højere 

end den fastsatte dumpingmargen. 

Medmindre der i eksportlandet er 

konstateret strukturelle fordrejninger af 

priserne på råvarer til den pågældende 

vare, skal den være lavere end 

dumpingmargenen, hvis en sådan lavere 

told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe 

den skade, der er påført EU-

erhvervsgrenen. I tilfælde af strukturelle 

fordrejninger vedrørende råvarer og 

energi finder reglen om lavere told altid 

anvendelse for de mindst udviklede lande, 

jf. listen i bilag IV til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 978/2012, eller for udviklingslande, 

der anses for sårbare som følge af 

manglende diversificering og 

utilstrækkelig integration i det 

internationale handelssystem og i 

verdensøkonomien som defineret i bilag 

VII til forordning (EU) nr. 978/2012.” 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/74 

Ændringsforslag  74 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0053/2014 

Christofer Fjellner 

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab 

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 597/2009  

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende 

afsnit: 

 ”Der tages ikke hensyn til Unionens 

interesser, jf. artikel 31, når det skal 

besluttes, hvorvidt tilsagnene er 

acceptable.” 

Or. en 

 

 

 


