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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 

er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Henvisning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til Europa-Parlamentets 

beslutning af 12. maj 2016 om Kinas 

status som markedsøkonomi, 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Den Europæiske Union bør kunne 

yde den europæiske industri effektiv 

beskyttelse mod dumping, og fremtidige 

EU-tiltag skal være i overensstemmelse 

med WTO-forskrifterne. Et instrument 

med de samme regler for alle 

handelspartnere er det korrekte grundlag 

for varige handelsforbindelser. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I artikel 2, stk. 7, litra a) og b), i 

forordning (EU) 2016/1036 præciseres det 

grundlag, hvorpå den normale værdi bør 

fastsættes i forbindelse med import fra 

lande uden markedsøkonomi. Set i lyset af 

udviklingen med hensyn til visse lande, 

der er medlemmer af WTO, bør den 

normale værdi for disse lande fastsættes på 

(2) Set i lyset af udviklingen i 

verdenshandelen, som også vedrører 

medlemmer af WTO, herunder dens 

indvirkning på den indenlandske industri, 

bør den normale værdi fastsættes på 

grundlag af artikel 2, stk. 1-6a, i forordning 

(EU) 2016/1036, med virkning fra den 

dato, hvor nærværende forordning træder i 
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grundlag af artikel 2, stk. 1-6a, i forordning 

(EU) 2016/1036, med virkning fra den 

dato, hvor nærværende forordning træder i 

kraft, og være omfattet af bestemmelserne i 

nærværende forordning. For så vidt angår 

lande, der på tidspunktet for indledningen 

af undersøgelsen ikke er medlemmer af 

WTO, og som står opført i bilag I til 

forordning (EU) 2015/7552 , bør den 

normale værdi fastsættes på grundlag af 

artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) 

2016/1036, som ændret ved nærværende 

forordning. Nærværende forordning bør 

ikke berøre fastlæggelsen af, om et givet 

WTO-medlem er et land med 

markedsøkonomi. 

kraft, og være omfattet af bestemmelserne i 

nærværende forordning. For så vidt angår 

lande uden markedsøkonomi, der er 

medlemmer af WTO, eller som på 

tidspunktet for indledningen af 

undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO 

og står opført i bilag I til forordning (EU) 

2015/7552, bør den normale værdi 

fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 7, i 

forordning (EU) 2016/1036, som ændret 

ved nærværende forordning. 

__________________ __________________ 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 

om fælles ordninger for indførsel fra visse 

tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 

33). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 

om fælles ordninger for indførsel fra visse 

tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 

33). 

Begrundelse 

Ordføreren fastholder en eksplicit henvisning til WTO-medlemmers status som lande enten 

med eller uden markedsøkonomi, sådan som det eksempelvis fastlægges i artikel 15, litra d), i 

protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) I betragtning af enigheden i Rådet 

om at modernisere EU's handelspolitiske 

beskyttelsesinstrumenter og med henblik 

på effektive antidumpingforanstaltninger 

er det nødvendigt at tage hensyn til, at 

reglen om den laveste told på uretfærdig 

vis sænker antidumpingtolden til et 

niveau, der ligger under 

dumpingmargenen. Med henblik herpå og 

som foreslået af Europa-Parlamentet i 

dets holdning fastlagt ved 
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førstebehandling den 16. april 2014 

vedrørende moderniseringen af 

handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 

bør reglen om den laveste told afskaffes, 

de handelspolitiske 

beskyttelsesforanstaltninger bør 

fremskyndes, der bør indføres midlertidig 

told, og fagforeninger og SMV'er bør 

kunne indgive antidumpingklager. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Set i lyset af de erfaringer, der er 

indhøstet under tidligere procedurer, bør 

det præciseres, under hvilke 

omstændigheder der kan anses for at 

foreligge væsentlige fordrejninger, som i 

betydelig udstrækning påvirker de frie 

markedskræfter. Navnlig bør det 

præciseres, at en sådan situation bl.a. kan 

anses for at foreligge, når de indberettede 

priser eller omkostninger, herunder 

omkostningerne til råmaterialer, ikke 

udspringer af frie markedskræfter, fordi de 

er blevet påvirket af statslig indgriben. 

Endvidere bør det præciseres, at der ved 

vurderingen af, hvorvidt en sådan situation 

foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig 

påvirkning fra følgende: at det pågældende 

marked i vid udstrækning dækkes af 

virksomheder, der drives under ejerskab, 

kontrol, politisk tilsyn eller politisk 

vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet eller 

på anden måde påvirker de frie 

markedskræfter; samt adgang til 

finansiering fra institutioner, der opfylder 

politiske målsætninger. Endvidere bør det 

(3) Set i lyset af de erfaringer, der er 

indhøstet under tidligere procedurer, bør 

det præciseres, under hvilke 

omstændigheder der kan anses at foreligge 

væsentlige fordrejninger, som i betydelig 

udstrækning påvirker de frie 

markedskræfter. Navnlig bør det 

præciseres, at en sådan situation bl.a. kan 

anses for at foreligge, når de indberettede 

priser eller omkostninger, herunder 

omkostningerne til råmaterialer og andre 

produktionsfaktorer, ikke udspringer af 

frie markedskræfter, fordi de er blevet 

påvirket af statslig indgriben på et hvilket 

som helst niveau, herunder centralt og 

regionalt niveau samt provinsniveau. 

Endvidere bør det præciseres, at der ved 

vurderingen af, hvorvidt en sådan situation 

foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig 

påvirkning fra følgende: 
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fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene 

kan udarbejde en rapport med beskrivelse 

af den specifikke situation i et givet land 

eller en given sektor vedrørende disse 

kriterier; at en sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor; samt at 

interesserede parter bør gives rig lejlighed 

til at fremsætte bemærkninger til rapporten 

og til det bevismateriale, som den bygger 

på, i forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

 at det pågældende marked i vid 

udstrækning dækkes af virksomheder, 

såsom offentlige organer, der enten 

direkte eller indirekte drives under 

ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller 

politisk vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet, 

eksempelvis gennem statslig 

prisfastsættelse eller forskelsbehandling i 

forbindelse med beskatnings-, handels- 

eller valutaordninger; eller på anden måde 

påvirker de frie markedskræfter, herunder 

tildelingen af ressourcer; fraværet af en 

gennemsigtig og ikke-diskriminerende 

selskabsret, der sikrer tilstrækkeligt god 

virksomhedsledelse såsom anvendelse af 

internationale regnskabsstandarder, 

beskyttelse af aktionærer og offentlig 

adgang til korrekte 

virksomhedsoplysninger; fraværet og 

gennemførelsen af et sammenhængende, 

effektivt og gennemsigtigt sæt af love, der 

sikrer respekt for ejendomsretten og 

velfungerende konkursregler; fraværet af 

en egentlig finansiel sektor, der opererer 

uafhængigt af staten, og som i henhold til 

lovgivningen og i praksis er underlagt 

tilstrækkelige garantibestemmelser og 

tilstrækkelig kontrol; manglende 
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overensstemmelse med de internationale 

sociale og miljømæssige standarder og 

indvirkningen heraf på 

produktionsomkostningerne. 

 Endvidere bør det fastsættes, at 

Kommissionens tjenestegrene hurtigst 

muligt bør udarbejde en rapport med 

beskrivelse af den specifikke situation i et 

givet land eller en given sektor vedrørende 

disse kriterier; at en sådan rapport og det 

bevismateriale, som den bygger på, bør 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor og 

regelmæssigt bør ajourføres, såfremt det 

er relevant; samt at interesserede parter bør 

gives rig lejlighed til at fremsætte 

bemærkninger til rapporten og til det 

bevismateriale, som den bygger på, i 

forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes.  

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Endvidere skal det erindres, at 

omkostninger normalt bør beregnes på 

grundlag af de regnskaber, som den 

undersøgte eksportør eller producent fører. 

Såfremt der foreligger væsentlige 

fordrejninger i eksportlandet, som 

medfører, at de omkostninger, der står 

opført i regnskaberne hos den pågældende 

part, er kunstigt lave, kan sådanne 

omkostninger justeres eller fastsættes på et 

andet rimeligt grundlag, eksempelvis på 

grundlag af oplysninger fra andre 

repræsentative markeder eller ud fra 

internationale priser eller referenceværdier. 

Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet 

under tidligere procedurer, bør det 

præciseres nærmere, at der i forbindelse 

med anvendelsen af bestemmelserne i 

(4) Endvidere skal det erindres, at 

omkostninger normalt bør beregnes på 

grundlag af de regnskaber, som den 

undersøgte eksportør eller producent fører. 

Såfremt der foreligger væsentlige 

fordrejninger i eksportlandet, som 

medfører, at de omkostninger, der står 

opført i regnskaberne hos den pågældende 

part, er kunstigt lave og ikke afspejler de 

reelle markedsværdier, bør sådanne 

omkostninger justeres eller fastsættes på et 

andet rimeligt grundlag, eksempelvis på 

grundlag af oplysninger fra andre 

repræsentative markeder eller ud fra ikke-

fordrejede internationale priser eller 

referenceværdier, herunder EU-priser 

eller -referenceværdier, såfremt det er 

relevant. Set i lyset af de erfaringer, der er 



 

PE597.738v03-00 8/17 AD\1128153DA.docx 

DA 

nærværende forordning bør tages behørigt 

hensyn til alle relevante bevismaterialer — 

deriblandt relevante evalueringsrapporter 

vedrørende de forhold, der er 

fremherskende på de eksporterende 

producenters hjemmemarked, samt det 

bevismateriale, som rapporterne bygger på 

— som indgår i sagsakterne, og som 

interesserede parter har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til. 

indhøstet under tidligere procedurer, bør 

det præciseres nærmere, at der i forbindelse 

med anvendelsen af bestemmelserne i 

nærværende forordning bør tages behørigt 

hensyn til alle relevante bevismaterialer – 

deriblandt relevante evalueringsrapporter 

vedrørende de forhold, der er 

fremherskende på de eksporterende 

producenters hjemmemarked, samt det 

bevismateriale, som rapporterne bygger på 

– som indgår i sagsakterne, og som 

interesserede parter har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til.  

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Idet der ikke gælder nogen andre 

særlige overgangsbestemmelser på dette 

område, bør nærværende forordning finde 

anvendelse på alle afgørelser om at indlede 

procedurer samt på alle procedurer, 

herunder oprindelige undersøgelser og 

genoptagede undersøgelser, som indledes 

på eller efter den dato, hvor nærværende 

forordning træder i kraft, med forbehold af 

artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 

2016/1036. Endvidere bør det fastsættes 

som en særlig overgangsbestemmelse — i 

betragtning af, at der ikke gælder nogen 

andre særlige overgangsbestemmelser på 

dette område — at såfremt der er en 

overgang fra en normal værdi, der er 

beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra 

a) eller b), til en normal værdi, der er 

beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, 

anses den rimelige periode, der er fastsat i 

artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning 

(EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen 

for indledningen af den første undersøgelse 

efter overgangen. Med henblik på at 

nedbringe risikoen for omgåelse af 

bestemmelserne i nærværende forordning 

bør den samme tilgang anvendes i 

(6) Idet der ikke gælder nogen andre 

særlige overgangsbestemmelser på dette 

område, bør nærværende forordning finde 

anvendelse på alle afgørelser om at indlede 

procedurer samt på alle procedurer, 

herunder oprindelige undersøgelser og 

genoptagede undersøgelser, som indledes 

på eller efter den dato, hvor nærværende 

forordning træder i kraft, med forbehold af 

artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 

2016/1036. Endvidere bør det fastsættes 

som en særlig overgangsbestemmelse — i 

betragtning af, at der ikke gælder nogen 

andre særlige overgangsbestemmelser på 

dette område — at såfremt der er en 

overgang fra en normal værdi, der er 

beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra 

a) eller b), til en normal værdi, der er 

beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6e, 

anses den rimelige periode, der er fastsat i 

artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning 

(EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen 

for indledningen af den første undersøgelse 

efter overgangen. Med henblik på at 

nedbringe risikoen for omgåelse af 

bestemmelserne i nærværende forordning 

bør den samme tilgang anvendes i 
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forbindelse med undersøgelser, der 

gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, 

i forordning (EU) 2016/1036. Det skal 

desuden erindres, at en overgang fra en 

normal værdi, der er beregnet i henhold til 

artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en 

normal værdi, der er beregnet i henhold til 

artikel 2, stk. 1-6a, ikke i sig selv ville 

udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, 

stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. 

Sådanne overgangsregler burde udfylde en 

lakune, som ellers ville risikere at skabe 

retsusikkerhed, burde give interesserede 

parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig 

udløbet af de gamle regler og 

ikrafttrædelsen af de nye regler og burde 

gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 

2016/1036 på en effektiv, velordnet og 

retfærdig måde. 

forbindelse med undersøgelser, der 

gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, 

i forordning (EU) 2016/1036. Det skal 

desuden erindres, at en overgang fra en 

normal værdi, der er beregnet i henhold til 

artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en 

normal værdi, der er beregnet i henhold til 

artikel 2, stk. 1-6e, ikke i sig selv ville 

udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, 

stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. 

Sådanne overgangsregler burde udfylde en 

lakune, som ellers ville risikere at skabe 

retsusikkerhed, burde give interesserede 

parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig 

udløbet af de gamle regler og 

ikrafttrædelsen af de nye regler og burde 

gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 

2016/1036 på en effektiv, velordnet og 

retfærdig måde. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7 a) Unionen bør koordinere med sine 

vigtigste handelspartnere gennem 

multilaterale eller bilaterale 

foranstaltninger før og under 

undersøgelsesprocedurer. I denne 

forbindelse bør Kommissionen foretage 

en komparativ opfølgning af 

antidumpingberegningen med vore 

vigtigste handelspartnere, og resultaterne 

bør meddeles de berørte parter. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Såfremt det ved anvendelsen af 

denne bestemmelse eller enhver anden 

relevant bestemmelse i nærværende 

forordning fastslås, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at anvende priserne og 

omkostningerne på hjemmemarkedet i 

eksportlandet på grund af, at der foreligger 

væsentlige fordrejninger, beregnes den 

normale værdi på grundlag af produktions- 

og salgsomkostninger, der afspejler ikke-

fordrejede priser eller referenceværdier. Til 

dette formål kan der som kilder bl.a. 

anvendes ikke-fordrejede internationale 

priser, omkostninger eller 

referenceværdier, eller tilsvarende 

produktions- og salgsomkostninger i et 

passende repræsentativt land med et 

økonomisk udviklingsniveau svarende til 

eksportlandets, forudsat at der foreligger 

lettilgængelige data om omkostningerne. 

Den beregnede normale værdi skal 

indbefatte et rimeligt beløb til dækning af 

salgs- og administrationsomkostninger og 

andre generalomkostninger samt 

fortjeneste. 

a) Såfremt det fastslås, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at anvende priserne og 

omkostningerne på hjemmemarkedet i 

eksportlandet på grund af, at der foreligger 

væsentlige fordrejninger i økonomien som 

helhed eller i sektorer af økonomien, 

beregnes den normale værdi på grundlag af 

produktions- og salgsomkostninger, der 

afspejler ikke-fordrejede priser eller 

referenceværdier, for hver 

produktionsfaktor. Til dette formål kan der 

som kilder bl.a. anvendes ikke-fordrejede 

internationale priser, omkostninger eller 

referenceværdier, eller tilsvarende 

produktions- og salgsomkostninger i et 

passende repræsentativt land, inklusive 

dem i Unionen, med tilstrækkeligt høje 

internationale sociale og miljømæssige 

standarder, forudsat at der foreligger 

lettilgængelige data. Den beregnede 

normale værdi skal indbefatte et rimeligt 

beløb til dækning af salgs- og 

administrationsomkostninger og andre 

generalomkostninger samt fortjeneste. 

 Hvis en eksportør klart kan påvise, at 

vedkommendes priser eller omkostninger 

til alle produktionsfaktorer ikke er 

påvirket af væsentlige fordrejninger, 

anvendes disse priser eller omkostninger 

ved beregningen af den normale værdi. 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Der kan anses for at foreligge 

væsentlige fordrejninger med hensyn til 

det pågældende produkt, jf. litra a), når de 

indberettede priser eller omkostninger, 

b) Der kan bl.a. anses at foreligge 

væsentlige fordrejninger, jf. litra a), når de 

indberettede priser eller omkostninger, 

herunder omkostningerne til råmaterialer 
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herunder omkostningerne til råmaterialer, 

ikke udspringer af frie markedskræfter, 

fordi de er blevet påvirket af statslig 

indgriben. Ved vurderingen af, hvorvidt 

der foreligger væsentlige fordrejninger, 

kan der bl.a. tages hensyn til mulig 

påvirkning fra følgende: at det pågældende 

marked i vid udstrækning dækkes af 

virksomheder, der drives under ejerskab, 

kontrol, politisk tilsyn eller politisk 

vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet eller 

på anden måde påvirker de frie 

markedskræfter; samt adgang til 

finansiering fra institutioner, der opfylder 

politiske målsætninger. 

og andre produktionsfaktorer, ikke 

udspringer af frie markedskræfter, fordi de 

er blevet påvirket af statslig indgriben på et 

hvilket som helst niveau. Ved vurderingen 

af, hvorvidt der foreligger væsentlige 

fordrejninger, skal der bl.a. tages hensyn til 

mulig påvirkning fra følgende:  

 at det pågældende marked i vid 

udstrækning dækkes af virksomheder, der 

enten direkte eller indirekte (f.eks. 

gennem offentlige organer) drives under 

ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller 

politisk vejledning fra eksportlandets 

myndigheders side; statslig tilstedeværelse 

i virksomheder, som muliggør statslig 

indgriben med hensyn til priser eller 

omkostninger; politiske tiltag eller 

foranstaltninger, der særbehandler til fordel 

for leverandører på hjemmemarkedet, 

eksempelvis gennem statslig 

prisfastsættelse eller forskelsbehandling i 

forbindelse med beskatnings-, handels- 

eller valutaordninger; eller på anden måde 

påvirker de frie markedskræfter, herunder 

tildelingen af ressourcer; fraværet af en 

gennemsigtig og ikke-diskriminerende 

selskabsret, der sikrer tilstrækkeligt god 

virksomhedsledelse, såsom anvendelse af 

internationale regnskabsstandarder, 

beskyttelse af aktionærer og offentlig 

adgang til korrekte 

virksomhedsoplysninger; fraværet og 

gennemførelsen af et sammenhængende, 

effektivt og gennemsigtigt sæt af love, der 
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sikrer respekt for ejendomsretten og 

velfungerende konkursregler; fraværet af 

en egentlig finansiel sektor, der fungerer 

uafhængigt af staten, og som i henhold til 

lovgivningen og i praksis er underlagt 

tilstrækkelige garantibestemmelser og 

tilstrækkelig kontrol manglende 

overensstemmelse med de internationale 

sociale og miljømæssige standarder og 

indvirkningen heraf på 

produktionsomkostningerne; 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra b a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) væsentlige forvridninger for den 

pågældende vare, jf. litra a), skal bl.a. 

anses for at være til stede, når 

indberettede priser eller omkostninger er 

en følge af overkapacitet i den forstand, at 

prisen eller omkostningerne ved produktet 

ikke er et resultat af frie markedskræfter, 

eftersom de er berørt af 

overproduktionsniveauer, der mindsker 

indvirkningen af faste omkostninger. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Hvis det er relevant, kan 

Kommissionens tjenestegrene udarbejde 

en rapport med beskrivelse af den 

specifikke situation i et givet land eller en 

given sektor vedrørende de i litra b) opførte 

kriterier. En sådan rapport og det 

c) Kommissionen udarbejder hurtigst 

muligt en offentlig rapport med 

beskrivelse af den specifikke situation i et 

givet land eller en given sektor vedrørende 

de i litra b) opførte kriterier. Rapporten 

skal, såfremt det er relevant, bl.a. 
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bevismateriale, som den bygger på, kan 

indgå i sagsakterne til eventuelle 

undersøgelser vedrørende det pågældende 

land eller den pågældende sektor. 

Interesserede parter skal gives rig lejlighed 

til at supplere, fremsætte bemærkninger til 

og støtte sig til rapporten og det 

bevismateriale, som den bygger på, i 

forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

Fastsættelserne skal ske under hensyntagen 

til alle relevante beviser, som indgår i 

sagsakterne. 

indeholde oplysninger om 

overensstemmelsen med internationale 

miljøkrav og sociale standarder, der har 

indflydelse på 

produktionsomkostningerne. En sådan 

rapport og det bevismateriale, som den 

bygger på, samt relevante resultater fra 

tidligere EU-undersøgelser og 

landerapporter skal indgå i sagsakterne til 

eventuelle undersøgelser vedrørende det 

pågældende land eller den pågældende 

sektor. Interesserede parter, f.eks. 

fagforeninger og SMV'er, skal gives rig 

lejlighed til at supplere, fremsætte 

bemærkninger til og støtte sig til rapporten 

og det bevismateriale, som den bygger på, i 

forbindelse med undersøgelser, hvori 

rapporten og bevismaterialet anvendes. 

Kommissionen underretter Europa-

Parlamentet og Rådet herom. 

Fastsættelserne skal ske under hensyntagen 

til alle relevante beviser, som indgår i 

sagsakterne, og på grundlag af pålidelige, 

sikre og rettidige oplysninger og data, som 

er til rådighed. Rapporten eller de beviser, 

den bygger på, skal ajourføres 

regelmæssigt af Kommissionen mindst 

hvert femte år eller når situationen 

vedrørende kriterierne i litra b) har 

ændret sig. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til 

den i litra c) nævnte rapport i forbindelse 

med beregningen af den normale værdi, når 

den indgiver en klage i henhold til artikel 5 

eller en anmodning om undersøgelse i 

henhold til artikel 11. 

d) EU-erhvervsgrenen og -

fagforeningerne kan støtte sig til den i 

litra c) nævnte rapport i forbindelse med 

beregningen af den normale værdi, når de 

indgiver en klage i henhold til artikel 5, en 

anmodning om undersøgelse i henhold til 

artikel 11 eller en anmodning om en ny 

undersøgelse i henhold til artikel 12. 
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Denne rapport skal udgøre tilstrækkeligt 

bevis for at begrunde beregningen af den 

normale værdi i klagen eller 

anmodningen på grundlag af den metode, 

der er omhandlet i stk. 6a. Desuden kan 

beregningen af den normale værdi i 

klagen eller anmodningen, såfremt en 

betydelig del af den klagende EU-

erhvervsgren består af SMV'er, bygge på 

oplysninger vedrørende omkostninger ved 

fremstillingen i EU af den pågældende 

vare. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/1036 

Artikel 2 – stk. 6a – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) Umiddelbart efter iværksættelsen af 

undersøgelsen underrettes parterne i 

undersøgelsen om de relevante kilder, som 

Kommissionen påtænker at anvende, jf. 

litra a), og parterne indrømmes en frist på 

10 dage til at fremsætte bemærkninger. 

Med henblik herpå gives de interesserede 

parter adgang til sagsakten, herunder til 

eventuelt bevismateriale, som den 

undersøgende myndighed støtter sig til, 

med forbehold af artikel 19." 

e) Umiddelbart efter iværksættelsen af 

undersøgelsen underrettes parterne i 

undersøgelsen, heriblandt fagforeninger 

og SMV'er, om de relevante kilder, som 

Kommissionen påtænker at anvende, jf. 

litra a), og parterne indrømmes en frist på 

10 dage til at fremsætte bemærkninger. 

Med henblik herpå gives de interesserede 

parter adgang til sagsakten, herunder til 

eventuelt bevismateriale, som den 

undersøgende myndighed støtter sig til, 

med forbehold af artikel 19." En 

fremlæggelse af oplysninger vedrørende 

den metode, der skal anvendes, skal 

fremsendes til parterne senest tre måneder 

efter igangsættelse af undersøgelsen. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning træder i kraft dagen efter Denne forordning træder i kraft dagen efter 
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offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.  

 Inden denne dato vil Kommissionen have 

offentliggjort den i artikel 1, stk. 1 i denne 

rapport omhandlede rapport for så vidt 

angår artikel 6a, litra c), i forordning 

(EU) 2016/1036.  
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