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Ændringsforslag  90 

Andrea Cozzolino, Véronique De Keyser, Vital Moreira 

for S&D-Gruppen 

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 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: 

1. 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.  

"1. 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, der optræder på vegne af en 

erhvervsgren i Unionen, samt af 

fagforeninger.” 

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt - 

artikel 5, stk. 1, afsnit 1 i forordning (EF) nr. 1225/2009 - som ikke var nævnt i 

Kommissionens forslag. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/91 

Ændringsforslag  91 

Andrea Cozzolino, Véronique De Keyser, Vital Moreira 

for S&D-Gruppen 

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 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 597/2009 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes 

således: 

1. 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 Fællesskabet, jf. dog stk. 

8.  

"1. 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 Unionen, jf. dog stk. 8. 

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, der optræder på vegne af en 

erhvervsgren i Unionen, samt af 

fagforeninger.” 

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt - 

artikel 10, stk. 1, afsnit 1 i forordning (EF) nr. 597/2009 - som ikke var nævnt i 

Kommissionens forslag. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/92 

Ændringsforslag  92 

Andrea Cozzolino, Véronique De Keyser, Vital Moreira 

for S&D-Gruppen 

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 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (18a) For at forbedre effektiviteten af de 

handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 

bør fagforeningerne have mulighed for at 

indgive skriftlige klager på samme måde 

som Unionens erhvervsgrene. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/93 

Ændringsforslag  93 

Andrea Cozzolino, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Vital Moreira, 

Mario Pirillo 

for S&D-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 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) I forbindelse med vurderingen af 

Unionens interesser bør alle producenter i 

Unionen have mulighed for at fremsætte 

bemærkninger, ikke kun de producenter, 

der har indgivet klagen. 

udgår 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0053/94 

Ændringsforslag  94 

Andrea Cozzolino, Véronique De Keyser, Vital Moreira 

for S&D-Gruppen 

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 - litra 1 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 597/2009 

Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1b. I artikel 10, stk. 6, tilføjes følgende 

afsnit: 

 "Når der er tale om forskelligartede og 

fragmenterede erhvervsgrene, der 

hovedsageligt består af små og 

mellemstore virksomheder, skal 

Kommissionen bistå med at nå disse 

tærskler med støtte fra SMV-helpdesken." 

Or. en 

 

 


