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29.1.2014 A7-0053/75 

Ændringsforslag  75 

Christofer Fjellner 

for PPE-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 – nr. 6 c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 14 – stk. 6 

 

Nuværende ordlyd  Ændringsforslag 

 6c. Artikel 14, stk. 6, affattes således: 

6. Medlemsstaterne indberetter månedligt 

til Kommissionen tal vedrørende indførslen 

af varer, der er omfattet af undersøgelser 

og af foranstaltninger, samt det beløb, der 

er opkrævet i form af told i henhold til 

denne forordning. 

Medlemsstaterne indberetter månedligt til 

Kommissionen tal vedrørende indførslen af 

varer, der er omfattet af undersøgelser og 

af foranstaltninger, samt det beløb, der er 

opkrævet i form af told i henhold til denne 

forordning. Kommissionen kan, efter at 

have modtaget en specifik begrundet 

anmodning fra en interesseret part og 

efter at have modtaget en udtalelse herom 

fra det i artikel 15, stk. 2, omtalte udvalg, 

beslutte at fremsende oplysninger om 

mængden og importværdien af disse varer 

til dem. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/76 

Ændringsforslag  76 

Christofer Fjellner 

for PPE-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 – nr. 7 c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 597/2009 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Nuværende ordlyd  Ændringsforslag 

 Artikel 24, stk. 6, affattes således: 

6. Medlemsstaterne indberetter månedligt 

til Kommissionen tal vedrørende indførslen 

af varer, der er omfattet af undersøgelser 

og af foranstaltninger, samt det beløb, der 

er opkrævet i form af told i henhold til 

denne forordning. 

‘6. Medlemsstaterne indberetter månedligt 

til Kommissionen tal vedrørende indførslen 

af varer, der er omfattet af undersøgelser 

og af foranstaltninger, samt det beløb, der 

er opkrævet i form af told i henhold til 

denne forordning. Kommissionen kan, 

efter at have modtaget en specifik 

begrundet anmodning fra en interesseret 

part og efter at have modtaget en udtalelse 

herom fra det i artikel 25, stk. 2, omtalte 

udvalg, beslutte at fremsende oplysninger 

om mængden og importværdien af disse 

varer til dem. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/77 

Ændringsforslag  77 

Christofer Fjellner 

for PPE-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 – nr. 5 – litra b c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd  Ændringsforslag 

 (bc) stk. 6 affattes således: 

2. Endelige antidumpingforanstaltninger 

udløber fem år efter indførelsen heraf eller 

fem år efter datoen for afslutningen af den 

seneste genoptagelse af en undersøgelse, 

som omfattede både spørgsmålet om 

dumping og skade, medmindre det som led 

i en genoptagelse af en undersøgelse 

fastslås, at foranstaltningernes bortfald 

sandsynligvis vil medføre, at der fortsat 

eller igen vil finde dumping sted med deraf 

følgende skade. En undersøgelse 

genoptages ved foranstaltningernes udløb 

på Kommissionens initiativ eller på 

anmodning fremsat af eller på vegne af 

producenterne i Fællesskabet, og 

foranstaltningerne forbliver i kraft, indtil 

resultatet af en sådan undersøgelse 

foreligger.  

2. Endelige antidumpingforanstaltninger 

udløber fem år efter indførelsen heraf eller 

fem år efter datoen for afslutningen af den 

seneste genoptagelse af en undersøgelse, 

som omfattede både spørgsmålet om 

dumping og skade, medmindre det som led 

i en genoptagelse af en undersøgelse 

fastslås, at foranstaltningernes bortfald 

sandsynligvis vil medføre, at der fortsat 

eller igen vil finde dumping sted med deraf 

følgende skade. En undersøgelse 

genoptages ved foranstaltningernes udløb 

på Kommissionens initiativ eller på 

anmodning fremsat af eller på vegne af 

producenterne i Fællesskabet, og 

foranstaltningerne forbliver i kraft, indtil 

resultatet af en sådan undersøgelse 

foreligger.  

En undersøgelse genoptages ved 

foranstaltningernes udløb, når 

anmodningen herom indeholder 

tilstrækkelige beviser for, at 

foranstaltningernes bortfald sandsynligvis 

vil medføre, at der fortsat eller igen vil 

finde dumping sted med deraf følgende 

skade. At der foreligger sandsynlighed 

En undersøgelse genoptages ved 

foranstaltningernes udløb, når 

anmodningen herom indeholder 

tilstrækkelige beviser for, at 

foranstaltningernes bortfald sandsynligvis 

vil medføre, at der fortsat eller igen vil 

finde dumping sted med deraf følgende 

skade. At der foreligger sandsynlighed 
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herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at 

der fortsat finder dumping sted og 

forvoldes skade, eller beviser for, at når de 

skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes 

det helt eller delvis, at der foreligger 

foranstaltninger, eller beviser for, at 

omstændighederne for eksportørerne eller 

markedsvilkårene har en sådan karakter, at 

de giver anledning til at formode, at der vil 

finde yderligere skadevoldende dumping 

sted. 

herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at 

der fortsat finder dumping sted og 

forvoldes skade, eller beviser for, at når de 

skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes 

det helt eller delvis, at der foreligger 

foranstaltninger, eller beviser for, at 

omstændighederne for eksportørerne eller 

markedsvilkårene har en sådan karakter, at 

de giver anledning til at formode, at der vil 

finde yderligere skadevoldende dumping 

sted. Denne sandsynlighed kan ligeledes 

underbygges af fortsat indgriben fra 

eksportlandets side. 

 Ved gennemførelsen af undersøgelser i 

henhold til dette stykke skal 

eksportørerne, importørerne, 

repræsentanterne for eksportlandet og 

producenterne i Fællesskabet have 

lejlighed til at uddybe, afvise eller 

fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, 

der er indeholdt i anmodningen om 

genoptagelse af en undersøgelse, og der 

skal drages konklusioner under behørig 

hensyntagen til alle relevante og behørigt 

dokumenterede beviser, der fremlægges 

vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt 

foranstaltningernes bortfald indebærer 

sandsynlighed for, at der fortsat eller igen 

vil finde dumping sted med deraf følgende 

skade. 

En meddelelse om det forestående udløb af 

foranstaltningerne skal offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende på et passende 

tidspunkt inden for det sidste år, 

foranstaltningerne er i kraft, som defineret i 

dette stykke.  Derefter skal Fællesskabets 

producenter senest tre måneder før 

udgangen af femårsperioden indgive en 

anmodning om, at en undersøgelse 

genoptages i henhold til andet afsnit. Der 

offentliggøres også en meddelelse om 

foranstaltningernes faktiske bortfald i 

henhold til dette stykke. 

En meddelelse om det forestående udløb af 

foranstaltningerne skal offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende på et passende 

tidspunkt inden for det sidste år, 

foranstaltningerne er i kraft, som defineret i 

dette stykke.  Derefter skal Fællesskabets 

producenter senest tre måneder før 

udgangen af femårsperioden indgive en 

anmodning om, at en undersøgelse 

genoptages i henhold til andet afsnit. Der 

offentliggøres også en meddelelse om 

foranstaltningernes faktiske bortfald i 

henhold til dette stykke. 

Or. en 



 

AM\1017368DA.doc  PE527.290v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.1.2014 A7-0053/78 

Ændringsforslag  78 

Christofer Fjellner 

for PPE-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 – nr. 7 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 597/2009 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

  

 Artikel 24, stk. 5, affattes således: 

5. Kommissionen kan efter konsultationer 

i det rådgivende udvalg pålægge 

toldmyndighederne at tage de nødvendige 

skridt til at registrere indførsel, således at 

der senere kan anvendes foranstaltninger 

mod denne indførsel fra datoen for en 

sådan registrering. Indførsel kan gøres til 

genstand for registrering på anmodning fra 

den pågældende erhvervsgren i 

Fællesskabet, hvis anmodningen herom 

indeholder tilstrækkelige beviser til at 

begrunde en sådan foranstaltning. 

"5. Kommissionen kan efter at have 

informeret medlemsstaterne rettidigt 

pålægge toldmyndighederne at tage de 

nødvendige skridt til at registrere indførsel, 

således at der senere kan anvendes 

foranstaltninger mod denne indførsel fra 

datoen for en sådan registrering. Indførsel 

gøres til genstand for registrering på 

anmodning fra den pågældende 

erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen 

herom indeholder tilstrækkelige beviser til 

at begrunde en sådan foranstaltning. 

Indførsel kan også gøres til genstand for 

registrering på Kommissionens eget 

initiativ. 

 Indførsel kan gøres til genstand for 

registrering fra datoen for iværksættelse 

af undersøgelsen, når klagen fra 

erhvervsgrenen i Unionen indeholder en 

anmodning om registrering og 

tilstrækkelige beviser til at begrunde en 

sådan foranstaltning. 

Registrering indføres ved forordning, hvori 

det nærmere angives, hvad formålet er med 

Registrering indføres ved forordning, hvori 

det nærmere angives, hvad formålet er med 
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foranstaltningen, og i påkommende tilfælde 

angives det anslåede beløb af den mulige 

fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel 

må ikke gøres til genstand for registrering i 

mere end ni måneder.  

foranstaltningen, og i påkommende tilfælde 

angives det anslåede beløb af den mulige 

fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel 

må ikke gøres til genstand for registrering i 

mere end ni måneder.  

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/79 

Ændringsforslag  79 

Christofer Fjellner 

for PPE-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 – nr. 6 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 14 – stk. 5 

 

Nuværende ordlyd  Ændringsforslag 

 Artikel 14, stk. 5, affattes således: 

5. Kommissionen kan efter konsultationer 

i det rådgivende udvalg pålægge 

toldmyndighederne at tage de nødvendige 

skridt til at registrere indførsel, således at 

der senere kan anvendes foranstaltninger 

mod denne indførsel fra datoen for en 

sådan registrering. Indførsel kan gøres til 

genstand for registrering på anmodning fra 

den pågældende erhvervsgren i 

Fællesskabet, hvis anmodningen herom 

indeholder tilstrækkelige beviser til at 

begrunde en sådan foranstaltning. 

Registrering indføres ved forordning, 

hvori det nærmere angives, hvad formålet 

er med foranstaltningen, og i 

påkommende tilfælde angives det 

anslåede beløb for den mulige fremtidige 

betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke 

gøres til genstand for registrering i mere 

end ni måneder.  

”Kommissionen kan efter at have 

informeret medlemsstaterne rettidigt 

pålægge toldmyndighederne at tage de 

nødvendige skridt til at registrere indførsel, 

således at der senere kan anvendes 

foranstaltninger mod denne indførsel fra 

datoen for en sådan registrering. Indførsel 

gøres til genstand for registrering på 

anmodning fra den pågældende 

erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen 

herom indeholder tilstrækkelige beviser til 

at begrunde en sådan foranstaltning. 

Indførsel kan også gøres til genstand for 

registrering på Kommissionens eget 

initiativ. 

 Indførsel kan gøres til genstand for 

registrering fra datoen for iværksættelse 

af undersøgelsen, når klagen fra 

erhvervsgrenen i Unionen indeholder en 

anmodning om registrering og 

tilstrækkelige beviser til at begrunde en 
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sådan foranstaltning. 

 Registrering indføres ved forordning, 

hvori det nærmere angives, hvad formålet 

er med foranstaltningen, og i 

påkommende tilfælde angives det 

anslåede beløb for den mulige fremtidige 

betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke 

gøres til genstand for registrering i mere 

end ni måneder." 

Or. en 

 

 


