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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Forordning (EF) nr. 1528/2007 ("forordningen om markedsadgang") regulerer EU's told- og 

kvotefrie importordning for 27 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som har indgået 

økonomiske partnerskabsaftaler med EU. Forordningen er en overgangsløsning for de lande, 

der har afsluttet forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler, men som endnu ikke har 

ratificeret disse. For at undgå en afbrydelse i samhandelen, foregriber forordningen om 

markedsadgang den told- og kvotefrie adgang, som EU tilbyder i disse aftaler, mens de 

pågældende lande bevæger sig hen imod ratificering.  

Kenya havde ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til at ratificere sin foreløbige 

økonomiske partnerskabsaftale, som blev indgået i 2007, og ophørte følgelig i 

overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1528/2007, særlig litra b), i 

medfør af forordning (EU) nr. 527/2013 fra 1. oktober 2014 med at være omfattet af den 

markedsadgangsordning, der er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1528/2007. 

Kenya og Den Europæiske Union og dens medlemsstater afsluttede imidlertid 

forhandlingerne om en økonomisk partnerskabsaftale den 16. oktober 2014. Kenya opfyldte 

således betingelserne i forordningens artikel 2, stk. 2, og blev derfor føjet til bilag I til 

forordningen om markedsadgang den 25. december 2014 og genvandt derved told- og kvotefri 

adgang til markedet i EU. 

For at sikre at lande kan fjernes fra bilag I til forordningen om markedsadgang, hvis 

ratificeringen af en aftale, på grundlag af hvilken en region eller stat er opført i bilag I, ikke 

har fundet sted inden for et rimeligt tidsrum, således at aftalens ikrafttrædelse er blevet 

unødvendigt forsinket, blev beføjelsen til hurtigt at vedtage delegerede retsakter tillagt 

Kommissionen ved artikel 2, stk. 3, litra b), og artikel 24a i forordningen om markedsadgang.  

Som nævnt i begrundelsen til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1387/2014 er 

tilføjelsen af Kenya til bilag I til forordningen om markedsadgang omfattet af betingelserne i 

forordningens artikel 2, stk. 3, særlig litra b). Kommissionen vil træffe passende 

foranstaltninger til at fjerne Kenya fra bilag I, hvis landet ikke har ratificeret sin aftale, der 

blev paraferet i 2014, inden den 1. oktober 2016. Kenya når ikke at ratificere sin aftale pr. 1. 

oktober 2016. Følgelig og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 

1528/2007, særlig litra b), vil Kenya blive fjernet fra bilag I til forordningen.  

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet.  

2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE 

I overensstemmelse med punkt 4 i den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen er der gennemført relevante og 

gennemsigtige høringer, herunder på ekspertniveau, om denne delegerede retsakt. 

3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Ved artikel 2, stk. 3, litra b), og artikel 24a i forordningen om markedsadgang er 

Kommissionen tillagt beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at ændre 

bilag I til nævnte forordning, hvis ratificering af en aftale, på grundlag af hvilken en region 
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eller stat er opført i bilag I, ikke har fundet sted inden for et rimeligt tidsrum, således at 

aftalens ikrafttrædelse er blevet unødvendigt forsinket. 
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… 

af 8.7.2016 

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de 

ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, 

Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske 

partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske 

partnerskabsaftaler 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —  

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,  

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om 

anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i 

Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske 

partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler
1
, 

særlig artikel 2, stk. 3, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Listen over begunstigede lande i forbindelse med EU's told- og kvotefri importordning 

er fastlagt i bilag I til forordning (EF) nr. 1528/2007.  

(2) Kenya havde ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til at ratificere sin foreløbige 

økonomiske partnerskabsaftale, som blev indgået i 2007, og ophørte følgelig i 

overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1528/2007, særlig litra 

b), med at være omfattet af den markedsadgangsordning, der er tilladt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1528/2007, pr. 1. oktober 2014. Denne fjernelse fulgte af 

forordning (EU) nr. 527/2013. 

(3) Kenya og Den Europæiske Union og dens medlemsstater afsluttede imidlertid 

forhandlingerne om en samlet økonomisk partnerskabsaftale den 16. oktober 2014. 

Kenya opfyldte derfor betingelsen i forordningens artikel 2, stk. 2, og blev følgelig ved 

forordning (EU) nr. 1387/2014 føjet til bilag I til forordningen om markedsadgang pr. 

25. december 2014. 

(4) Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 24a 

i forordning (EF) nr. 1528/2007 for at ændre bilag I til nævnte forordning med henblik 

på at fjerne en region eller stat fra bilaget. Dette gør sig især gældende, hvis 

ratificeringen af en aftale, på grundlag af hvilken en region eller stat er opført i bilag I, 

ikke har fundet sted inden for et rimeligt tidsrum, således at aftalens ikrafttrædelse er 

blevet unødvendigt forsinket.  

(5) Den 1. oktober 2016 vil Kenya have nydt godt af den markedsadgangsordning, der er 

tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1528/2007, i yderligere 22 måneder. Kenya har 

dog endnu ikke ratificeret sin samlede økonomiske partnerskabsaftale. Derfor vil 

Kenya i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1528/2007, 

særlig litra b), ophøre med at være omfattet af den markedsadgangsordning, der er 

tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1528/2007 —  

                                                 
1 EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1. 
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VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Republikken Kenya fjernes fra bilag I til forordning (EF) nr. 1528/2007.  

Artikel 2 

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

Tidende. 

Den anvendes fra den 1. oktober 2016 eller fra datoen for ikrafttrædelsen, alt efter hvilken 

dato der er den seneste.  

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 8.7.2016. 

 På Kommissionens vegne 

 Formand 

 Jean-Claude JUNCKER 
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