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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Den Europæiske Union (EU) har siden 1971 indrømmet udviklingslande handelspræferencer 

gennem den generelle toldpræferenceordning ("GSP-ordningen"). Ordningen indgår i EU's 

fælles handelspolitik i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om EU's 

optræden udadtil. Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god 

regeringsførelse ("GSP+-ordningen") giver yderligere toldpræferencer til udviklingslande, der 

er sårbare, når de eksporterer til EU. GSP+-ordningen støtter disse lande for at hjælpe dem 

med at påtage sig særlige byrder og ansvar i forbindelse med ratificering af 27 centrale 

internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, 

miljøbeskyttelse og god regeringsførelse samt den effektive gennemførelse heraf. 

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 978/2012
1
 ("GSP-forordningen") betragtes et land som sårbart i tilfælde af mangel på 

diversificering og utilstrækkelig integration i det internationale handelssystem. Denne 

sårbarhed skal vurderes efter de metoder og den tærskel, der er beskrevet i punkt 1, litra b), i 

bilag VII til GSP-forordningen.  

I punkt 1, litra b), i bilag VII er det fastsat, at for at et land kan betragtes som sårbart, skal dets 

samlede import af varer opført på listen i bilag IX til Unionen i gennemsnit udgør mindre end 

6,5 % i værdi af dets samlede import til Unionen af varer opført i dette bilag med oprindelse i 

de lande, der er opført på listen i bilag II, i de seneste tre på hinanden følgende år. 

I GSP-forordningens artikel 9, stk. 2, er det fastsat, at når listen over GSP-begunstigede lande 

ændres, kan Kommissionen revidere sårbarhedstærsklen ved en delegeret retsakt "og derved 

bibeholde forholdsmæssigt den samme vægtning af sårbarhedstærsklen som beregnet i 

henhold til bilag VII". Et sådant behov opstår, fordi listen over GSP-begunstigede lande i 

bilag II blev ændret væsentligt, da 21 lande blev fjernet, siden den sidste revision af 

sårbarhedstærsklen fandt sted i medfør af Kommissionens forordning (EF) 2015/602.  

Som følge af alle ændringerne i bilag II mellem den seneste revision af sårbarhedstærsklen 

den 1. januar 2015 og den 1. januar 2019 vil den gennemsnitlige samlede årlige import til EU 

fra GSP-begunstigede lande være som følger, beregnet på grundlag af data fra Eurostat fra 1. 

juli 2019 for de seneste tre på hinanden følgende år:  

Den 1. januar 2016: fra 81 091 581 EUR til 76 583 444 EUR, dvs. til 94,44 % i 2015 baseret 

på de gennemsnitlige samlede beløb for 2013-2015 

Den 1. januar 2017: fra 84 297 289 EUR til 83 872 793 EUR, dvs. til 99,50 % baseret på de 

gennemsnitlige samlede beløb for 2014-2016 

Den 1. januar 2018: fra 91 928 008 EUR til 87 970 827 EUR, dvs. til 95,70 % baseret på de 

gennemsnitlige samlede beløb for 2015-2017 

Den 1. januar 2019: fra 92 358 584 EUR til 90 281 279 EUR, dvs. til 97,75 % baseret på de 

gennemsnitlige samlede beløb for 2016-2018. 

For at kompensere for dette fald foreslås det at øge sårbarhedstærsklen som defineret i bilag 

VII, punkt 1, litra b), i samme forhold, som den gennemsnitlige GSP-import til EU er faldet i 

de seneste tre på hinanden følgende år. Tærskelværdien skal derfor multipliceres som følger: 

(1 / 0,9444 =) 1,059 den 1. januar 2016 
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(1 / 0,9950 =) 1,005 den 1. januar 2017 

(1 / 0,9570 =) 1,045 den 1. januar 2018 

(1 / 0,9775 =) 1,023 den 1. januar 2019.  

Herved fremkommer en sårbarhedstærskel på:  

(6,5 % * 1,059 * 1,005 * 1,045 * 1,023 =) 7,4 %.  

Af forenklingshensyn, af hensyn til retssikkerheden og i overensstemmelse med hidtidig 

praksis foreslås der en enkelt ajourføring af tærsklen på 7,4 % gældende pr. 1. januar 2019. 

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 nærværende delegerede retsakt. 

Kommissionens ekspertgruppe om den generelle toldpræferenceordning blev hørt ved møder 

den 17. september og den 28. oktober 2019. 

3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Ved GSP-forordningens artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag VII for at revidere den i bilag VII, punkt 1, 

litra b), opførte sårbarhedstærskel. Ved den foreslåede delegerede retsakt ændres denne 

tærskel. Den nye tærskel finder anvendelse fra den 1. januar 2019, hvor de sidste af de 21 

lande blev fjernet fra listen over GSP-begunstigede lande. 
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… 

af 26.11.2019 

om ændring af den sårbarhedstærskel, der er fastsat i punkt 1, litra b), i bilag VII til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et 

arrangement med generelle toldpræferencer 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 

25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008
1
, særlig artikel 9, stk. 2, og  

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 978/2012 kan et land, der er 

omfattet af det generelle toldpræferencearrangement ("GSP-ordningen"), indrømmes 

toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god 

regeringsførelse, hvis det betragtes som sårbart på grund af mangel på diversificering 

og utilstrækkelig integration i det internationale handelssystem, jf. bilag VII til nævnte 

forordning.  

(2) I punkt 1, litra b), i bilag VII er det fastsat, at for at et land kan betragtes som sårbart, 

skal dets samlede import af varer opført på listen i bilag IX til Unionen i gennemsnit 

udgør mindre end 6,5 % i værdi af dets samlede import til Unionen af varer opført i 

dette bilag med oprindelse i de lande, der er opført på listen i bilag II, i de seneste tre 

på hinanden følgende år.  

(3) Når listen over GSP-begunstigede lande ændres, tillægges Kommissionen ved 

forordning (EU) nr. 978/2012 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik 

på at ændre bilag VII for at revidere den sårbarhedstærskel, der er defineret i bilag VII, 

punkt 1, litra b), for derved at bibeholde forholdsmæssigt den samme vægtning af 

sårbarhedstærsklen til fastslåelse af, hvorvidt landene anses for at være sårbare, uanset 

ændringer i listen over GSP-begunstigede lande. I henhold til bilag VII til forordning 

(EU) nr. 978/2012 udgør vægtningen af sårbarhedstærsklen gennemsnitsværdien af 

den samlede import til Unionen fra alle GSP-begunstigede lande af de varer, der er 

opført i bilag IX.  

(4) Sårbarhedstærsklen blev ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/602
2
 

ændret fra 2 % til 6,5 % gældende pr. 1. januar 2015.  

(5) Listen over GSP-begunstigede lande i bilag II til forordning (EU) nr. 978/2012 er 

blevet ændret væsentligt, da 21 lande blev fjernet i tidsrummet mellem den seneste 

revision af sårbarhedstærsklen i 2015 og den 1. januar 2019. Det er derfor nødvendigt 

                                                 
1
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2
 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/602 af 9. februar 2015 om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår sårbarhedstærsklen defineret i 

punkt 1, litra b), i bilag VII til samme forordning (EUT L 100 af 17.4.2015, s. 8). 
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at ændre sårbarhedstærsklen som fastsat i punkt 1, litra b), i bilag VII til forordning 

(EU) nr. 978/2012. 

(6) Ændringerne i listen over lande i bilag II til forordning (EU) nr. 978/2012 i 

tidsrummet mellem den seneste revision af sårbarhedstærsklen i 2015 og den 1. januar 

2019 har medført et fald på 12,2 % i den samlede import til Unionen fra alle GSP-

begunstigede lande af de varer, der er opført i bilag IX. En forhøjelse af 

sårbarhedstærsklen fra 6,5 % til 7,4 % gældende pr. 1. januar 2019 vil således 

bibeholde forholdsmæssigt den samme vægtning af sårbarhedstærsklen som fastsat i 

bilag VII til forordning (EU) nr. 978/2012. 

(7) For at tage hensyn til de faktiske ikrafttrædelsesdatoer for ændringer af listen over 

lande i bilag II til forordning (EU) nr. 978/2012 samt listens indvirkning på de 

begunstigede landes sårbarhed finder denne tærskel anvendelse fra den 1. januar 2019 

— 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I punkt 1, litra b), i bilag VII til forordning (EU) nr. 978/2012 erstattes tærsklen på "6,5 %" 

med "7,4 %". 

Artikel 2 

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

Tidende. 

Den anvendes fra den 1. januar 2019.  

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26.11.2019. 

 På Kommissionens vegne 

 Formand 

 Jean-Claude JUNCKER 
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