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Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska 

gemenskapen ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 

nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i 

Europeiska gemenskapen (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2012)0270), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0146/2012), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0243/2012). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 



P7_TC1-COD(2012)0145 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2012 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från 

länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och 

av följande skäl: 

(1) I mål C-249/10 P2 fastslog domstolen att det stickprovsförfarande som föreskrivs i 

artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd 

mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen3 

inte får användas vid beslut om en ansökan om marknadsekonomisk status enligt 

artikel 2.7 c i den förordningen.  

                                                 
1  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2012. 
2 Mål C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) m.fl. mot rådet, dom av den 2 februari 2012. 
3 EUT L 343, 22.12.2009, s. 51. 



(2) Domstolens dom skulle göra kommissionen skyldig att undersöka samtliga 

ansökningar om marknadsekonomisk status som inlämnats av samarbetsvilliga 

exporterande producenter som inte ingår i stickprovet, oavsett antalet samarbetsvilliga 

producenter. Ett sådant förfarande skulle dock innebära en orimlig administrativ börda 

för unionens utredande myndigheter. Det är därför lämpligt att ändra förordning (EG) 

nr 1225/2009. 

(3) Därutöver är användningen av det stickprovsförfarande som föreskrivs i artikel 17 i 

förordning (EG) nr 1225/2009 vid beslut om en ansökan om marknadsekonomisk 

status enligt artikel 2.7 c i den förordningen tillåten enligt 

Världshandelsorganisationens regler. Enligt rapporten European Union — Anti-

Dumping measures on Certain Footwear from China, antagen av 

Världshandelsorganisations tvistelösningsorgan den 22 februari 2012, ansåg 

exempelvis panelen i tvisten DS405 att Kina inte kunde visa att Europeiska unionen 

handlat i strid med artiklarna 2.4 och 6.10.2 i antidumpningsavtalet, punkt 15 a ii i 

Kinas anslutningsprotokoll eller punkt 151 e och f i rapporten från arbetsgruppen för 

Kinas anslutning, när unionen inte behandlat ansökningar om marknadsekonomisk 

status från samarbetande kinesiska producenter som inte ingick i stickprovet i den 

ursprungliga undersökningen.  



(4) Med anledning av detta och av rättsäkerhetsskäl är det lämpligt att införa en 

bestämmelse som klargör att ett beslut att begränsa undersökningen till ett rimligt antal 

parter med hjälp av ett stickprov enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1225/2009 också 

gäller de parter som undersöks för marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 b och c. 

Följaktligen är det också lämpligt att klargöra att ett beslut enligt artikel 2.7 c inte bör 

gälla de exporterande producenter som inte ingår i stickprovet, om inte sådana 

producenter ansöker om och beviljas individuell behandling enligt artikel 17.3. 

(5) Dessutom anses det lämpligt att klargöra att den antidumpningstull som ska tillämpas 

på import från exportörer eller producenter som har gett sig till känna enligt artikel 17 

men inte ingick i undersökningen inte får överskrida den vägda genomsnittliga 

dumpningsmarginalen som fastställts för de parter som ingick i stickprovet, oavsett om 

normalvärdet för dessa parter fastställdes enligt artikel 2.1–2.6 eller artikel 2.7 a. 

(6) Slutligen har den tidsfrist på tre månader inom vilken ett beslut enligt artikel 2.7 c ska 

fattas visat sig omöjlig att tillämpa i många antidumpningsförfaranden, särskilt när ett 

stickprovsförfarande enligt artikel 17 tillämpas. Det anses därför lämpligt att ta bort 

denna tidsfrist. 



(7) Av rättsäkerhetsskäl och av hänsyn till principen om god förvaltning måste dessa 

ändringar tillämpas så snart som möjligt i alla nya och pågående undersökningar. 

(8) Förordning (EG) nr 1225/2009 bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 1225/2009 ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 2.7 ska ändras på följande sätt: 

a) I led c ska den näst sista meningen ändras på följande sätt: 

formuleringen ”inom tre månader efter det att undersökningen har inletts,” ska 

ersättas med följande: 

”normalt sett inom sju månader, men inte senare än inom åtta månader efter 

det att undersökningen har inletts”. 

[Ändr. 1] 

b) Följande led ska läggas till som led d: 

”d) Om kommissionen har begränsat sin undersökning i enlighet med artikel 

17 ska ett beslut enligt led b eller c endast gälla de parter som ingår i 

undersökningen samt varje producent som beviljats individuell behandling 

enligt artikel 17.3.” 



2. I artikel 9.6 ska första meningen ersättas med följande: 

”Om kommissionen har begränsat sin undersökning i enlighet med artikel 17, får varje 

antidumpningstull som tillämpas på import från de exportörer eller producenter som 

har gett sig till känna enligt artikel 17 men som inte har omfattats av undersökningen, 

inte överstiga den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för 

parterna i stickprovet, oavsett om normalvärdet för dessa parter fastställs enligt artikel 

2.1–2.6 eller artikel 2.7 a.” 

Artikel 2 

Denna förordning ska tillämpas i alla nya och pågående undersökningar från det att denna 

förordning träder i kraft.  

Artikel 3 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 


