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KORT BEGRUNDELSE 

Toldkontingentet er et centralt instrument til forvaltning af og kontrol med den eksterne 

konkurrence til Den Europæiske Unions landbrugsfødevaresektor. Følsomme eller sårbare 

indenlandske sektorer beskyttes mod illoyal konkurrence ved at begrænse importen til en på 

forhånd fastlagt kvote kombineret med en uattraktiv toldsats for import ud over kvoten. 

Instrumentet anvendes ofte både inden for WTO's multilaterale ramme og inden for den 

bilaterale ramme for frihandelsaftaler. 

I årenes løb er antallet af EU-toldkontingenter inden for rammerne af WTO steget, hvilket er 

en afspejling af den kompensation, der er blevet givet i forbindelse med EU-udvidelser eller 

bilæggelse af handelstvister (f.eks. om oksekødshormoner eller frosne udbenede stykker af 

kylling). Det Forenede Kongeriges forestående udtræden af EU nødvendiggør en omfordeling 

af de samlede WTO-toldkontingenter mellem EU og Det Forenede Kongerige, således at de 

respektive parters faktiske anvendelse af toldkontingenter afspejles. Hvis dette ikke gøres ved 

hjælp af en klar og objektiv metode, kan det potentielt overmætte markederne, skabe 

forvridninger i samhandelen med indenlandske produkter og i sidste ende påvirke de priser, 

som primærproducenter får for deres produkter.  

Det er ikke overraskende, at landbrugsprodukter dominerer EU's liste med 87 

toldkontingenter, hvor kød, korn og mejeriprodukter udgør de tre største. Dette viser, at disse 

og andre landbrugssektorer er følsomme over for konkurrence, og at det er nødvendigt, at den 

nuværende forordning er rimelig og nøjagtig i forbindelse med omfordelingen.  

Med hensyn til fordelingen følger Europa-Kommissionens forslag den metode, der er blevet 

aftalt i fællesskab med Det Forenede Kongerige, og som tager udgangspunkt i andelen af 

anvendelsen af hvert enkelt kontingent. Ordføreren er enig i, at opdelingen af toldkontingenter 

ud fra en beregning af hver parts andel af importen i en repræsentativ periode fra 2013-2015 

er en logisk og objektivt retfærdig måde at håndtere den nuværende situation på. Uden at 

foretage væsentlige ændringer af metoden stiller ordføreren et ændringsforslag, hvori det 

fremhæves, at anvendelsesandelen anvendes på det samlede toldkontingent, der opført på 

listen, uanset om det er opbrugt eller ej.  

Kommissionen foreslår, at der med henblik på anvendelsen af denne metode indledes en 

procedure i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og 

udenrigshandel fra 1994 med de WTO-medlemmer, der er hovedleverandører, har væsentlig 

interesse i genforhandling eller har oprindelige forhandlingsrettigheder. I forbindelse med 

denne procedure mener ordføreren, at det er afgørende at understrege, at 

forhandlingsmandatet på ingen måde omfatter genforhandling af de generelle 

adgangsbetingelser eller nogen forøgelse af den samlede mængde. Dette bør naturligvis 

omfatte behovet for at opretholde den nuværende ligevægt, f.eks. i tilfælde, hvor det er tilladt 

at anvende begrænset overførsel mellem ordningen for oksekød af høj kvalitet og kvoten for 

autonomt oksekød.  

Ordføreren anerkender, at karakteren af disse forhandlinger og usikkerheden omkring den 

faktiske dato og betingelserne for Det Forenede Kongeriges udtræden gør, at der kan være 

behov for at ændre den deling af indrømmelser, der er anført i bilaget. 
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I nogle tilfælde vil dette naturligvis være en nødvendighed. I tilfælde af at der ikke foreligger 

nogen anden løsning, der kan gøre det muligt at undgå en "hård" grænse på øen Irland, er Det 

Forenede Kongerige og EU blevet enige om, at Nordirland skal forblive "fuldt tilpasset" til 

EU's indre marked og toldunion – det såkaldte "bagstopper"-forslag. I så fald skal der ske en 

fuldstændig omfordeling af de toldkontingenter, der er opført i bilaget til forordningen, så der 

kan tages højde for varer, som er omfattet af en bevilling, eller som importeres til Nordirland.  

Der kan også være behov for at søge efter et nyt datasæt for omfordeling, f.eks. hvis SPS-

foranstaltninger i referenceperioden 2013-2015 forårsagede forstyrrelser af handelen med en 

bestemt WTO-partner, hvilket betyder, at oplysningerne ikke afspejler virkeligheden korrekt.  

I nogle tilfælde, hvor den britiske andel af anvendelsen af kontingentet er meget lille, vil 

opdelingen i separate kontingenter i henhold til den foreslåede metode resultere i et nyt 

kontingent, som er så lille, at WTO's partnere kan hævde, at det ikke er tilstrækkeligt til at 

berettige en separat forsendelse.  

Ordføreren mener, at ændringsforslagene til alle ovennævnte tilfælde vil indebære, at der skal 

træffes politiske beslutninger, som kan påvirke de meget følsomme landbrugssektorer.  

Derfor bør Europa-Kommissionen ikke have ubegrænsede skønsbeføjelser til at ændre 

fordelingen af toldkontingenter uden Parlamentets samtykke som omhandlet i traktaterne. Der 

skal være fuld gennemsigtighed og lovgivningsmæssig kontrol i disse tilfælde. Kommissionen 

bør kun have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, når der er indgået en international 

aftale, eftersom Parlamentets samtykke i disse tilfælde vil være påkrævet under alle 

omstændigheder. For alle andre ændringsforlag til opdelingen insisterer ordføreren på, at 

Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag i henhold 

til den procedure, der er fastlagt i traktaterne. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 

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

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) I henhold til WTO's regler skal en 

sådan fordeling af toldkontingenter, der er 

opført på EU's liste over indrømmelser og 

forpligtelser, foretages i henhold til artikel 

XXVIII i den almindelige overenskomst 

om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 

1994"). EU vil således efter afslutning af 

den indledende kontakt indlede 

forhandlinger med WTO-medlemmer, der 

(4) I henhold til WTO's regler skal en 

sådan fordeling af toldkontingenter, der er 

opført på EU's liste over indrømmelser og 

forpligtelser, foretages i henhold til artikel 

XXVIII i den almindelige overenskomst 

om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 

1994"). EU vil således efter afslutning af 

den indledende kontakt indlede 

forhandlinger med WTO-medlemmer, der 
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har en hovedleverandørinteresse eller 

væsentlig interesse eller en oprindelig 

forhandlingsret under hvert enkelt 

toldkontingent. 

har en hovedleverandørinteresse eller 

væsentlig interesse eller en oprindelig 

forhandlingsret under hvert enkelt 

toldkontingent. Disse forhandlinger bør på 

ingen måde omfatte genforhandling af de 

generelle betingelser for særlige varers 

adgang til Unionen, ændring af 

varespecifikationer eller -krav eller 

forøgelse af den samlede mængde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Følgende metode bør derfor 

anvendes: I første omgang bør Det 

Forenede Kongeriges andel af anvendelsen 

af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. 

Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det 

Forenede Kongeriges andel af den samlede 

EU-import under toldkontingentet over en 

nylig, repræsentativ treårig periode. Denne 

anvendelsesandel anvendes derpå på hele 

listen over toldkontingentmængder med 

henblik på at fastlægge Det Forenede 

Kongeriges andel af et givet 

toldkontingent. EU's andel er således den 

resterende del af det pågældende 

toldkontingent. Dette betyder, at den 

samlede mængde for et givet 

toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-

mængden = den gældende EU-28-mængde 

– Det Forenede Kongeriges mængde). De 

underliggende data bør trækkes ud af 

Kommissionens relevante databaser. 

(6) Følgende metode bør derfor 

anvendes: I første omgang bør Det 

Forenede Kongeriges andel af anvendelsen 

af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. 

Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det 

Forenede Kongeriges andel af den samlede 

EU-import under toldkontingentet over en 

nylig, repræsentativ treårig periode. Denne 

anvendelsesandel anvendes derpå på hele 

listen over toldkontingentmængder, idet 

der tages hensyn til eventuelt uopbrugte 

kvoter, med henblik på at fastlægge Det 

Forenede Kongeriges andel af et givet 

toldkontingent. EU's andel er således den 

resterende del af det pågældende 

toldkontingent. Dette betyder, at den 

samlede mængde for et givet 

toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-

mængden = den gældende EU-28-mængde 

– Det Forenede Kongeriges mængde). De 

underliggende data bør trækkes ud af 

Kommissionens relevante databaser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Under hensyntagen til at 

forhandlingerne med de berørte WTO-

medlemmer finder sted sideløbende med 

den almindelige lovgivningsprocedure for 

vedtagelse af denne forordning, er det 

nødvendigt i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde at tildele Kommissionen 

beføjelser til at ændre bilaget til denne 

forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 

32/2000 for så vidt angår mængderne for 

de toldkontingenter, der er opført deri, med 

henblik på at tage højde for de aftaler, der 

indgås, eller relevante oplysninger, som 

Kommissionen måtte komme i besiddelse 

af i forbindelse med disse forhandlinger, 

og som måtte pege i retning af, at særlige 

faktorer, der ikke tidligere var kendt, 

kræver en tilpasning af fordelingen af 

toldkontingenterne mellem EU og Det 

Forenede Kongerige. Det samme bør være 

muligt, i tilfælde hvor sådanne 

oplysninger bliver tilgængelige uden for 

rammerne af forhandlingerne. 

(9) Under hensyntagen til at 

forhandlingerne med de berørte WTO-

medlemmer, der har 

hovedleverandørinteresse eller væsentlig 

leverandørinteresse eller en oprindelige 

forhandlingsret, finder sted sideløbende 

med den almindelige lovgivningsprocedure 

for vedtagelse af denne forordning, er det 

nødvendigt i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde at tildele Kommissionen 

beføjelser til at ændre bilaget til denne 

forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 

32/2000 for så vidt angår mængderne for 

de toldkontingenter, der er opført deri, med 

henblik på at tage højde for de 

internationale aftaler, der indgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det kan også være nødvendigt at 

foretage ændringer for at tage hensyn til 

relevante oplysninger, der er modtaget i 

forbindelse med forhandlingerne med de 

berørte WTO-medlemmer eller uden for 

sådanne forhandlinger, og som viser, at 
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bestemte faktorer, der ikke tidligere var 

kendskab til, kræver en tilpasning af 

fordelingen af toldkontingenterne mellem 

Unionen og Det Forenede Kongerige. 

Sådanne faktorer omfatter behovet for at 

tage hensyn til de fremtidige 

handelsforbindelser eller de 

forfatningsmæssige forhold, der blev 

anvendt under forhandlingerne om Det 

Forenede Kongeriges udtrædelse af 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) Hvis der under forhandlingerne er 

modtaget relevante oplysninger, som 

nødvendiggør en justering af fordelingen 

af toldkontingenter ud over indgåelsen af 

en international aftale, bør Kommissionen 

forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 

et forslag i henhold til artikel 207, stk.2, 

og artikel 218, stk. 6, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) relevante oplysninger som 

Kommissionen måtte komme i besiddelse 

af i forbindelse med forhandlingerne, jf. 

artikel XXVIII i GATT 1994, eller i andre 

sammenhænge. 

udgår 
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Or. en 

Begrundelse 

Dette stykke giver Kommissionen en for bred og åben delegation af beføjelser til at ændre 

fordelingen af toldkontingenter som fastsat i bilaget til nærværende forordning og bilag I til 

forordning (EF) nr. 32/2000. I betragtning af, at det i overvejende grad er yderst følsomme 

landbrugsvarer, der er omfattet af toldkontingenter, bør Parlamentet ikke acceptere denne 

delegation af beføjelser. Problemet findes ikke i samme grad med hensyn til delegationen af 

beføjelser i artikel 3, litra a, da denne bestemmelse vedrører ændringer til bilagene, som er 

nødvendige som følge af den formelle indgåelse af en international aftale. I disse tilfælde vil 

det under alle omstændigheder være nødvendigt med et formelt samtykke fra Parlamentet. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. 

4) Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. For at sikre 

lige adgang til alle oplysninger skal 

Europa-Parlamentet og Rådet modtage 

alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


