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30.1.2014 A7-0053/80 

Ændringsforslag  80 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er således blevet foretaget 

ændringer af forordningerne, men ikke 

nogen gennemgribende evaluering af den 

måde, hvorpå disse instrumenter fungerer, 

siden 1995. Kommissionen iværksatte 

derfor i 2011 en evaluering for bl.a. at 

tilpasse forordningerne til virksomhedernes 

behov i begyndelsen af det 21. århundrede. 

(2) Der er således blevet foretaget 

ændringer af forordningerne, men ikke 

nogen gennemgribende evaluering af den 

måde, hvorpå disse instrumenter fungerer, 

siden 1995. Kommissionen iværksatte 

derfor i 2011 en evaluering for bl.a. at 

tilpasse forordningerne til samfundets og 

virksomhedernes behov i begyndelsen af 

det 21. århundrede. Som følge af den 

voksende globalisering er der opstået 

problemer med social og miljømæssig 

dumping, og disse skal afhjælpes.  

 Selv om der i denne forbindelse ofte 

henvises til begrænsningerne i WTO's 

antidumpingaftale med hensyn til at 

afhjælpe sociale og miljømæssige 

problemer samt problemer med 

menneskerettighederne, siges det klart i 

De Forenede Nationers pagt, kapitel XVI, 

artikel 103, at i "tilfælde af konflikt 

mellem de forpligtelser, der påhviler de 

Forenede Nationers medlemmer ifølge 

denne pagt, og deres forpligtelser ifølge 

enhver anden mellemfolkelig 

overenskomst, går deres forpligtelser 

ifølge denne pagt forud for de 

sidstnævnte. 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/81 

Ændringsforslag  81 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Hvis foranstaltningerne til imødegåelse 

af retaliering skal være effektive, bør EU-

producenter kunne forlade sig på 

forordningerne uden at frygte retaliering 

fra tredjeparter. I henhold til de 

eksisterende bestemmelser kan der under 

særlige omstændigheder indledes en 

undersøgelse, uden at der er modtaget en 

klage, forudsat at der foreligger 

tilstrækkelige beviser for, at der 

forekommer dumping, eller at der ydes 

udligningsberettigede subsidier, at der 

forvoldes skade, og at der foreligger en 

årsagssammenhæng. Disse særlige 

omstændigheder bør også omfatte trusler 

om retaliering. 

(6) Hvis foranstaltningerne til imødegåelse 

af retaliering skal være effektive, bør EU-

producenter kunne forlade sig på 

forordningerne uden at frygte retaliering 

fra tredjeparter. I henhold til de 

eksisterende bestemmelser kan der under 

særlige omstændigheder indledes en 

undersøgelse, uden at der er modtaget en 

klage, forudsat at der foreligger 

tilstrækkelige beviser for, at der 

forekommer dumping, eller at der ydes 

udligningsberettigede subsidier, at der 

forvoldes skade, og at der foreligger en 

årsagssammenhæng. Disse særlige 

omstændigheder bør også omfatte klare og 

beviselige trusler om retaliering. 

Kommissionen bør imidlertid kun 

undtagelsesvis indlede undersøgelser af 

egen drift. 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/82 

Ændringsforslag  82 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) EU-producenter bør forpligtes til at 

fremlægge de oplysninger, der er 

nødvendige for en undersøgelse, som ikke 

er indledt på grundlag af en klage, således 

at der foreligger tilstrækkelige oplysninger 

til at gennemføre undersøgelsen i sådanne 

tilfælde af trusler om retaliering. 

(7) EU-producenter bør forpligtes til at 

fremlægge de oplysninger, der er 

nødvendige for en undersøgelse, som ikke 

er indledt på grundlag af en klage, således 

at der foreligger tilstrækkelige oplysninger 

til at gennemføre undersøgelsen i sådanne 

tilfælde af trusler om retaliering. Mindre 

virksomheder og mikrovirksomheder bør 

være fritaget for denne forpligtelse for at 

spare dem for urimelige bureaukratiske 

byrder og omkostninger. 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/83 

Ændringsforslag  83 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Følgende artikel indsættes: 

 ”Artikel 4a 

 "Som det fremgår af Madrid-erklæringen 

anerkender Unionen udtrykkeligt 

princippet om staternes suveræne ret til at 

forvalte og regulere anvendelsen af deres 

naturressourcer, idet det bemærkes, at 

kriterierne for bæredygtighed skal tages i 

betragtning." 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/84 

Ændringsforslag  84 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 a 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der må ikke anvendes midlertidig told i en 

periode på to uger, efter at de i artikel 19a 

omhandlede oplysninger er blevet meddelt 

til de berørte parter. Meddelelsen af disse 

oplysninger foregriber ikke senere 

afgørelser, som Kommissionen måtte 

træffe. 

Der må ikke anvendes midlertidig told for 

produkter, som er under transport til 

Unionen. Varer anses for at være under 

transport til Unionen, hvis: 

 

 a) de har forladt oprindelseslandet inden 

den dato, hvor forslaget til 

gennemførelsesretsakt forelægges for 

udvalget i overensstemmelse med 

rådgivningsproceduren, jf. artikel 15, stk. 

2, hvormed der informeres om 

forordningen til indførelse af midlertidige 

foranstaltninger 

 b) de transporteres fra lastestedet i 

oprindelseslandet til aflæsningsstedet i 

Unionen i henhold til et gyldigt 

transportdokument, der er udstedt inden 

den dato, hvor forslaget til 

gennemførelsesretsakt forelægges for 

udvalget i overensstemmelse med 

rådgivningsproceduren, jf. artikel 15, stk. 

2, hvormed der informeres om 

forordningen til indførelse af midlertidige 

foranstaltninger 

 c) varerne er afsendt med henblik på 
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direkte indførsel og bragt i omsætning 

uden at være gået igennem et toldoplag 

 d) det klart fremgår af 

transportdokumenterne, at disse varer 

som udgangspunkt udelukkende er 

beregnet til EU, og 

 e) varerne ankommer til aflæsningsstedet 

senest fire uger efter forelæggelse af 

forslaget til gennemførelsesretsakt for 

udvalget i overensstemmelse med 

rådgivningsproceduren, jf. artikel 15, stk. 

2. 

Or. en 

 

 

 


