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30.1.2014 A7-0053/86 

Ændringsforslag  86 

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 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 2 

 

Gældende ordlyd  Ændringsforslag 

 -1a. Artikel 2, stk. 7, 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 

faktiske gennemførelse af de multilaterale 

miljøaftaler og protokollerne hertil, som 

EU er part i på et givet tidspunkt, samt 

ILO-konventionerne i bilag I. 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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30.1.2014 A7-0053/87 

Ændringsforslag  87 

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 5 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd  Ændringsforslag 

 1a. Artikel 5, stk. 1, første afsnit, affattes 

således: 

En undersøgelse med henblik på at fastslå 

forekomsten, omfanget og virkningen af en 

påstået dumping indledes på grundlag af en 

skriftlig klage indgivet af enhver fysisk 

eller juridisk person eller enhver 

sammenslutning uden status som juridisk 

person, som optræder på vegne af en 

erhvervsgren i Fællesskabet, jf. dog stk. 6. 

”En undersøgelse med henblik på at fastslå 

forekomsten, omfanget og virkningen af 

påståede subsidier indledes på grundlag af 

en skriftlig klage indgivet af enhver fysisk 

eller juridisk person eller enhver 

sammenslutning uden status som juridisk 

person, som optræder på vegne af en 

erhvervsgren i Unionen, jf. dog stk. 6. 

Klager kan også indgives samlet af en 

erhvervsgren i Unionen eller af enhver 

fysisk eller juridisk person eller enhver 

sammenslutning uden status som juridisk 

person, som optræder på vegne af en 

erhvervsgren i Unionen, samt 

fagforeninger.” 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/88 

Ændringsforslag  88 

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 2 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b 

Forordning (EF) nr. 597/2009 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der må ikke anvendes midlertidig told i en 

periode på to uger, efter at de i artikel 29b 

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 25, 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 25, stk. 

2, hvormed der informeres om 

forordningen til indførelse af midlertidige 

foranstaltninger 
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 c) varerne er afsendt med henblik på at 

blive indført direkte og bragt i omsætning 

uden at passere 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 25, stk. 

2. 

Or. en 
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30.1.2014 A7-0053/89 

Ændringsforslag  89 

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 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1225/2009 

Artikel 6 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I artikel 6 indsættes følgende stykke: 

 '9a. Producenter i Unionen af samme 

vare er forpligtede til at samarbejde i 

forbindelse med procedurer, som er 

indledt i medfør af artikel 5, stk. 6. Små 

producenter og mikroproducenter i 

Unionen er fritaget fra denne forpligtelse. 

Or. en 

 

 


