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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 

• Forslagets begrundelse og formål 

På grundlag af forhandlingsdirektiver vedtaget af Rådet har Europa-Kommissionen ført 

forhandlinger om den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) med henblik på at etablere 

moderne og privilegerede økonomiske forbindelser med Canada. Canada er en strategisk 

partner for Den Europæiske Union, med hvem vi har en fælles fortid, der bygger på fælles 

værdier og interesser, og med hvem vi også ønsker at fastlægge positive fremtidsorienterede 

forbindelser i fremtiden. Dette bør skabe nye muligheder for handel og investering mellem 

Den Europæiske Union og Canada, herunder gennem bedre markedsadgang for varer og 

tjenesteydelser og styrkede regler om handel for de økonomiske aktører.  

Med henblik herpå har EU og Canada indgået en ambitiøs aftale, der vil åbne nye muligheder 

for handel og investering til fordel for de økonomiske aktører på begge sider af Atlanten. 

Begge parter har gennem denne aftale også understreget betydningen af økonomisk aktivitet, 

der finder sted inden for rammerne af en klar og gennemsigtig regulering fastsat af de 

offentlige myndigheder, og at de anser retten til at regulere i offentlighedens interesse for at 

være et grundlæggende princip i aftalen.  

Vedlagte forslag til en rådsafgørelse udgør det retlige instrument for indgåelse af den samlede 

økonomi- og handelsaftale (CETA) 

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den 

anden side. 

CETA-forhandlingerne blev afsluttet og paraferet af chefforhandlerne den 1. august 2014, og 

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Det Europæiske Råds formand, 

Herman Van Rompuy og premierminister, Stephen Harper, bekendtgjorde sammen 

afslutningen på CETA-forhandlingerne på topmødet mellem EU og Canada den 26. 

september 2014, hvorefter aftalens tekst blev offentliggjort samme dag. CETA-aftalens 

juridisk reviderede tekst blev offentliggjort den 29. februar 2016 og kan findes ved at følge 

dette link:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 

• Sammenhæng med de gældende regler på samme område 

EU og Canada har langvarige økonomiske og handelsmæssige samarbejdsforbindelser, der er 

udviklet under rammeaftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde fra 1976, den 

fælles handlingsplan fra 1996 og handelsinitiativet EU-Canada fra 1998. Desuden har EU og 

Canada indgået en række bilaterale sektoraftaler, navnlig aftalen om videnskabeligt og 

teknologisk samarbejde fra 1996, aftalen om gensidig anerkendelse af 

overensstemmelsesvurderinger fra 1998, veterinæraftalen fra 1998, konkurrenceaftalen fra 

1999, aftalen om handel med vin og spiritus fra 2003, aftalen om civil luftfartssikkerhed fra 

2009 og den omfattende lufttransportaftale fra 2009. 

Disse aftaler vil forblive i kraft, dog med følgende undtagelser: 

Aftalen om alkoholiske drikkevarer fra 1989 og aftalen om vin og spiritus fra 2003 vil blive 

indarbejdet i og gjort til en del af CETA, som ændret ved bilag 30-B. 

Aftalen om gensidig anerkendelse fra 1998 ophæves fra datoen for CETA's ikrafttrædelse.  

EU og Canada anerkender de resultater, der er opnået under aftalen mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter, indgået i Ottawa den 

17. december 1998 ("veterinæraftalen"), og bekræfter, at de agter at fortsætte dette arbejde 

inden for rammerne af CETA. Veterinæraftalen fra 1998 erstattes med CETA fra datoen for 

CETA's ikrafttrædelse.  

De nedenfor angivne bilaterale aftaler ophører med at have virkning og erstattes og afløses af 

CETA. Ophævelsen af de pågældende aftaler har virkning fra datoen for CETA's 

ikrafttrædelse. 

 Aftale mellem Republikken Kroatiens regering og Canadas regering om 

fremme og beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Ottawa den 3. februar 

1997. 

 Aftale mellem Republikken Tjekkiets regering og Canadas regering om 

fremme og beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Prag den 6. maj 2009. 

 Aftale mellem Republikken Ungarns regering og Canadas regering om fremme 

og gensidig beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Ottawa den 3. oktober 

1991. 

 Aftale mellem Republikken Letlands regering og Canadas regering om fremme 

og beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Riga den 5. maj 2009. 

 Udveksling af noter mellem Canadas regering og Republikken Maltas regering, 

der udgør en aftale vedrørende forsikring af udenlandske investeringer, 

udfærdiget i Valletta den 24. maj 1982. 

 Aftale mellem Republikken Polens regering og Canadas regering om fremme 

og gensidig beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Warszawa den 6. april 

2009. 

 Aftale mellem Republikken Rumæniens regering og Canadas regering om 

fremme og gensidig beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Bukarest den 8. 

maj 2009. 

 Aftale mellem Republikken Slovakiets regering og Canadas regering om 

fremme og beskyttelse af investeringer, udfærdiget i Bratislava den 20. juli 

2010. 

• Sammenhæng med Unionens politik på andre områder 

CETA er fuldt ud i overensstemmelse med Unionens politikker, herunder dem, der påvirker 

den internationale handel. I denne forbindelse vil CETA hverken lempe eller ændre EU-

lovgivningen eller ændre, begrænse eller eliminere EU-standarder på noget reguleret område. 

Al import fra Canada skal opfylde EU's regler og forordninger (f.eks. tekniske regler og 

standarder, sundheds- eller plantesundhedsregler, forordninger om fødevarer og sikkerhed, 

sundheds- og sikkerhedsstandarder, regler om GMO'er, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse 

osv.).  

CETA indeholder også kapitler om handel og bæredygtig udvikling, handel og beskæftigelse 

samt handel og miljø, der skaber forbindelse mellem handelsaftalen og EU's overordnede mål 

vedrørende bæredygtig udvikling og specifikke mål på områderne beskæftigelse, miljø og 

klimaændringer. 

Ligesom i alle andre handelsaftaler beskytter EU fuldt ud offentlige tjenesteydelser i CETA. 

EU's medlemsstater vil være i stand til at drive offentlige monopoler for en bestemt 
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tjenesteydelse, hvis de ønsker det. CETA vil ikke tvinge eller tilskynde regeringerne til at 

privatisere og deregulere offentlige tjenester som f.eks. vandforsyning, sundhed, sociale 

ydelser eller uddannelse. EU's medlemsstater vil fortsat kunne beslutte, hvilke tjenesteydelser 

de vil bevare som henholdsvis universelle og offentlige, og give subsidier til dem, hvis de 

ønsker det. Desuden vil intet i CETA afholde en regering i EU fra at omgøre en selvstændig 

beslutning, som den måtte have truffet om at privatisere disse sektorer, på et hvilket som helst 

tidspunkt i fremtiden.  

CETA sikrer, at regeringernes ret til at regulere offentlige politikker bevares fuldt ud. 

Desuden skal enhver beslutning truffet af Det Blandede CETA-Udvalg godkendes af hver part 

og er derfor underlagt EU's gældende interne krav og procedurer. 

Forummet for forskriftssamarbejde inden for CETA vil fungere som en frivillig 

samarbejdsmekanisme for udveksling af erfaringer og relevante oplysninger blandt 

myndighederne og yde bistand til udpegning af områder, hvor myndighederne kan 

samarbejde. Det vil ikke kunne ændre eksisterende bestemmelser eller udarbejde ny 

lovgivning. Forummet for forskriftssamarbejde vil kun yde bistand og fremsætte forslag til 

myndighederne og lovgiverne. Det vil på ingen måde begrænse myndighedernes 

beslutningsbeføjelser i EU's medlemsstater eller på EU-niveau. 

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG 

PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 

• Retsgrundlag 

CETA har de samme målsætninger og stort set det samme indhold som frihandelsaftalen med 

Singapore (EUSFTA). Derfor er Unionens kompetence den samme i begge tilfælde. På 

baggrund af den tvivl, der er rejst med hensyn til omfanget og arten af Unionens kompetence 

til at indgå EUSFTA, anmodede Kommissionen i juli 2015 EU-Domstolen om en udtalelse i 

henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF (sag A – 2/15). I sag A -2/15 gav Kommissionen 

udtryk for det synspunkt, at Unionen har enekompetence til alene at indgå EUSFTA, og at den 

subsidiært har mindst delt kompetence på de områder, hvor Unionen ikke har enekompetence. 

Mange medlemsstater har dog givet udtryk for en anden holdning. I lyset af dette og for ikke 

at forsinke undertegnelsen af aftalen har Kommissionen besluttet at fremsætte forslag om, at 

aftalen undertegnes som en blandet aftale. Dette foregriber dog ikke de synspunkter, som 

Kommissionen har givet udtryk for i sag A – 2/15. Når Domstolen har afgivet sin udtalelse i 

sag A-2/15, vil de fornødne konklusioner skulle drages.  

• Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)  

Den fælles handelspolitik er defineret som et område, hvor Unionen har enekompetence, jf. 

artikel 3 i TEUF. Kommissionen er af den opfattelse, at andre spørgsmål, som ikke er 

omfattet af den fælles handelspolitik, men er dækket af denne aftale, henhører under EU's 

enekompetence.  

• Proportionalitet 

Dette forslag er i tråd med visionen i Europa 2020-strategien og bidrager til Unionens 

handels- og udviklingsmæssige mål.  

• Valg af retsakt 

Dette forslag er i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i TEUF, hvorefter 

Rådet kan vedtage afgørelser om internationale aftaler. Der eksisterer ingen andre retlige 

instrumenter, der kan anvendes til at nå det mål, der er omhandlet i forslaget.  
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3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF 

INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER 

• Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning 

Ikke relevant. 

• Høringer af interesserede parter 

Forud for indledningen af forhandlingerne med Canada besluttede EU og Canada i 2007 i 

fællesskab at foretage en undersøgelse og en vurdering af omkostningerne og fordelene ved et 

tættere økonomisk partnerskab. I forbindelse med denne fælles undersøgelse
1
 gennemførte 

Europa-Kommissionen og Canada to høringer af interesserede parter. Europa-Kommissionen 

gennemførte en internetbaseret høring af civilsamfundet i februar og marts 2008 på grundlag 

af et spørgeskema, som dækker forskellige aspekter af handels- og investeringsforbindelserne 

mellem EU og Canada. I marts og april 2008 omdelte Canada et tilsvarende spørgeskema 

blandt medlemmerne af den nationale styringskomité. 

En stor andel af respondenterne gav udtryk for, at der til trods for robustheden af de 

eksisterende handels- og investeringsforbindelser mellem EU og Canada stadig var mange 

hindringer og derfor et stort potentiale for at forbedre de bilaterale forbindelser. 

Blandt respondenterne i EU var der generel enighed om, at et styrket økonomisk samarbejde 

mellem Canada og EU var ønskeligt. 

Der syntes at være et særligt fokus på nødvendigheden af at fjerne høje toldsatser og 

byrdefulde ikke-toldmæssige handelshindringer samt på en stærk opfordring til udvidet 

forskriftssamarbejde.  

Desuden blev der under CETA-forhandlingerne anvendt en række forskellige høringsmetoder 

i forbindelse med bæredygtighedsvurderingen
2
. Dette omfattede blandt andet møder med 

civilsamfundet, en workshop for interessenter og et projektwebsted med et diskussionsforum. 

Møderne for civilsamfundet fandt sted i Bruxelles og Ottawa og havde et bredt udsnit af 

forskellige interessegrupper og fagforeninger som deltagere. Workshoppen for interessenter i 

Ottawa havde deltagere fra erhvervs- og handelssammenslutninger, fagforeninger, 

miljøorganisationer osv. En række eksperter fra den akademiske verden og forskellige 

institutioner fremsatte også nyttige bemærkninger til bæredygtighedsvurderingen. 

• Indhentning og brug af ekspertbistand 

En fælles EU-Canada-undersøgelse blev udarbejdet med bistand fra professor Walid Hejazi 

(Rotman Business School, University of Toronto) til udkastet til undersøgelsen og professor 

Joe Francois (University of Linz) til undersøgelsens økonomiske model. 

CETA's bæredygtighedsvurdering blev foretaget af den eksterne kontrahent Development 

Solutions. 

• Konsekvensanalyse 

I oktober 2008 offentliggjorde EU og Canada deres fælles undersøgelse om vurdering af 

omkostninger og fordele ved et tættere økonomisk partnerskab mellem EU og Canada 

(Assessing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership). 

Undersøgelsen viste på daværende tidspunkt, at liberaliseringen af handelen med varer og 

tjenesteydelser vil være til gavn for både EU og Canada. Hele rapporten kan findes på 

Generaldirektoratet for Handels websted:  

                                                 
1
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf  

2
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf


 

DA 6   DA 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf 

Desuden giver bæredygtighedsvurderingen, der blev foretaget under forhandlingerne, en 

samlet vurdering af de potentielle virkninger af handelsliberaliseringen i henhold til aftalen. I 

analysen vurderes de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger i Canada og Den 

Europæiske Union i tre hovedsektorer og seksten delsektorer samt inden for syv tværgående 

områder. Desuden vurderes CETA's potentielle virkninger for USA, Mexico og andre lande 

og regioner, herunder en række udviklingslande samt Saint Pierre et Miquelon og Grønland, 

som hører under EU's oversøiske lande og territorier. Mandatet, midtvejsrapporten, og den 

endelige rapport kan findes på Generaldirektoratet for Handels websted: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-

assessments/assessments/#study-geo-14 

EU og Canada er nået frem til en ambitiøs aftale, der vil åbne nye muligheder for handel og 

investering på begge sider af Atlanten og støtte beskæftigelsen i Europa. CETA vil fjerne told, 

fjerne begrænsninger i adgangen til offentlige kontrakter, åbne markederne for 

tjenesteydelser, tilvejebringe forudsigelige betingelser for investorer og sidst, men ikke 

mindst, bidrage til at forebygge ulovlig kopiering af EU's innovation og traditionelle 

produkter. Aftalen indeholder også alle de garantier, der sikrer, at den økonomiske gevinst 

ikke sker på bekostning af grundlæggende rettigheder, sociale standarder, regeringernes ret til 

at regulere, miljøbeskyttelse eller forbrugernes sundhed og sikkerhed.  

• Målrettet regulering og forenkling 

CETA er ikke genstand for REFIT-procedurer; ikke desto mindre indeholder den en række 

særlige bestemmelser for SMV'er (f.eks. en potentiel reduktion sagsomkostningerne i 

forbindelse med anvendelse af investeringsdomstolssystemet for fordringshavere, som er 

SMV'er). 

• Grundlæggende rettigheder 

Forslaget berører ikke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i Unionen. 

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET 

Der er to aspekter af denne aftales virkninger for EU's budget: 

INDTÆGTER: Det anslås, at der vil blive givet afkald på et beløb på 311 mio. EUR ved den 

fuldstændige gennemførelse af aftalen efter syv år, eftersom 97,7 % af EU's toldpositioner 

afskaffes ved aftalens ikrafttræden og derefter yderligere 1 % gradvist inden for 3, 5 eller 7 år. 

Beløbet på 311 mio. EUR svarer til 80 % af den told, som det på grundlag af tal fra 2015 

skønnes, at medlemsstaterne opkræver på produkter importeret fra Canada. I skønnet tages 

der hensyn til den nye afgørelse om egne indtægter, der reducerer de 

opkrævningsomkostninger, som medlemsstaterne beholder, fra 25 % til 20 %.  

UDGIFTER: CETA vil være den første aftale, der indarbejder det nye 

investeringsdomstolssystem i forbindelse med investeringstvistbilæggelsessystemet. Derfor er 

der fra 2017 og fremefter afsat et beløb på 0,5 mio. EUR om året til supplerende udgifter 

(med forbehold af ratificering) til finansiering af en permanent struktur bestående af en 1. 

instans og en appelret. 

På den anden side indebærer forslaget brugen af administrative ressourcer under budgetpost 

XX 01 01 01 (Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for 

institutionen), idet det skønnes, at der vil blive afsat en administrator (et årsværk) til de 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-14
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-14
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opgaver, der er forbundet med denne aftale. Dette er angivet i finansieringsoversigten og er 

underlagt de betingelser, der er nævnt i den. 

5. ANDRE FORHOLD 

• Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og 

rapportering 

Kapitlet om administrative og institutionelle forhold indeholder bestemmelser om nedsættelse 

af et blandet CETA-udvalg, som løbende vil overvåge gennemførelsen, anvendelsen og 

virkningerne af denne aftale. Det blandede CETA-udvalg består af repræsentanter for Den 

Europæiske Union og repræsentanter for Canada, som mødes en gang om året eller efter 

anmodning fra en af parterne og vil føre tilsyn med arbejdet i alle specialudvalg og andre 

organer, der er oprettet i henhold til denne aftale.  

 Det er vigtigt at bemærke, at det blandede CETA-udvalg ikke er et uafhængigt organ og 

kun skal offentligøre sine beslutninger og anbefalinger efter aftale mellem EU og Canada. 

Det vil på ingen måde begrænse myndighedernes beslutningsbeføjelser i EU's 

medlemsstater eller på EU-niveau, eller disses kompetente institutioners 

beslutningsbeføjelser. 

 EU og Canada kan gennem det blandede CETA-udvalg beslutte at ændre bilagene. Når 

parterne godkender en sådan beslutning, skal det være med forbehold af deres respektive 

gældende interne bestemmelser og procedurer. EU beslutter sig derfor for, om en 

beslutning truffet af det blandede udvalg skal accepteres eller forkastes, på grundlag af 

EU's interne procedurer som fastsat i EU-traktaten. Det blandede CETA-udvalg kan derfor 

ikke træffe foranstaltninger uden en afgørelse truffet EU-institutionerne i henhold til EU's 

interne juridiske proces. 

 Muligheden for, at blandede udvalg vedtager visse ændringer, er et fælles træk ved alle 

internationale aftaler, herunder EU's handelsaftaler. 

 Som en særlig procedure, jf. artikel 30.2, kan det blandede CETA-udvalg ikke træffe 

beslutning om at ændre en bestemt bilagsliste, for hvilken den fuldstændige 

ændringsprocedure vil være nødvendig. Listen omfatter: Kapitel 8 - Investeringer, Kapitel 

9 - Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser, Kapitel 10 - Midlertidig indrejse og 

midlertidigt ophold for fysiske personer i forretningsøjemed og Kapitel 13 - Finansielle 

tjenesteydelser (med undtagelse af bilag 10-A - Liste over kontaktpunkter i EU-

medlemsstaterne). 

Under det blandede CETA-udvalg vil følgende specialudvalg blive nedsat:  

– Udvalget for handel med varer, som behandler spørgsmål vedrørende handel 

med varer, told, tekniske handelshindringer, protokollen om gensidig 

anerkendelse af resultaterne af overensstemmelsesvurdering og intellektuelle 

ejendomsrettigheder vedrørende varer. Landbrugsudvalget, udvalget om vin og 

spiritus og den blandede sektorgruppe vedrørende lægemidler skal også 

nedsættes under og rapportere til udvalget for handel med varer. 

– Udvalget om tjenesteydelser og investeringer, som behandler spørgsmål 

vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser, investeringer, 

midlertidig indrejse, elektronisk handel og intellektuel ejendomsret i 

forbindelse med tjenesteydelser.  

– Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg (Toldsamarbejdsudvalget), som 

oprettedes i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada 

om toldsamarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål fra 1998, og som 
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behandler spørgsmål i forbindelse med denne aftale vedrørende 

oprindelsesregler, oprindelsesprocedurer, told- og handelslettelser, 

foranstaltninger ved grænserne og midlertidig suspension af 

præferencetoldbehandling. 

– Den fælles forvaltningskomité for sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger, som behandler spørgsmål vedrørende 

sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. 

– Udvalget for offentlige udbud, som behandler spørgsmål vedrørende offentlige 

indkøb. 

– Udvalget for finansielle tjenesteydelser, som behandler spørgsmål vedrørende 

finansielle tjenesteydelser. 

– Udvalget for handel og bæredygtig udvikling, som behandler spørgsmål 

vedrørende bæredygtig udvikling. 

– Forummet for forskriftssamarbejde, som behandler spørgsmål vedrørende 

forskriftssamarbejde og 

– CETA-udvalget om geografiske betegnelser, som behandler spørgsmål 

vedrørende geografiske betegnelser. 

I det omfang, at et af disse specialudvalg har beslutningsbeføjelser inden for rammerne af 

CETA, vil deres beslutninger blive truffet på samme måde som i det blandede udvalg. 

• Gennemførelse i EU 

Der skal træffes visse foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af aftalen. Disse vil blive 

truffet inden anvendelsen af aftalen. Der er tale om en gennemførelsesforordning fra 

Kommissionen, der skal vedtages i henhold til artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen, som åbner de i 

aftalen fastsatte toldkontingenter.  

• Forklarende dokumenter (for direktiver) 

Ikke relevant. 

• Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget 

CETA er en omfattende handels- og investeringsaftale, der indeholder bestemmelser om 

national behandling og markedsadgang for varer, afbødende foranstaltninger på 

handelsområdet, tekniske handelshindringer, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, 

told- og handelslettelser, subsidier, investeringer, grænseoverskridende handel med 

tjenesteydelser, midlertidig indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer i 

forretningsøjemed, gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, indenlandsk regulering, 

finansielle tjenesteydelser, internationale søtransporttjenester, telekommunikation, elektronisk 

handel, konkurrencepolitik, statsejede virksomheder, monopoler og virksomheder med 

særlige rettigheder eller privilegier, offentlige udbud, intellektuel ejendomsret, 

forskriftssamarbejde, handel og bæredygtig udvikling, handel og beskæftigelse, handel og 

miljø, bilaterale dialoger og samarbejde, administrative og institutionelle forhold, 

gennemsigtighed og tvistbilæggelse. 

CETA vil i væsentlig grad forbedre forretningsmulighederne for europæiske virksomheder i 

Canada. Med CETA vil europæiske virksomheder få den bedste behandling, som Canada 

nogensinde har tilbudt en handelspartner, og der skabes således lige konkurrencevilkår på det 

canadiske marked for virksomheder fra EU.  
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Ved at åbne markederne bør CETA støtte vækst og beskæftigelse i EU og medføre yderligere 

fordele for de europæiske forbrugere. Aftalen har potentialet til at holde priserne nede og give 

forbrugerne et større udvalg af kvalitetsprodukter. CETA vil ikke ændre EU's standarder. 

Standarder og forskrifter vedrørende fødevaresikkerhed, produktsikkerhed, 

forbrugerbeskyttelse, sundhed, miljø, sociale og arbejdsretlige standarder osv. berøres ikke. 

Al import fra Canada skal opfylde alle EU's produktregler og forskrifter - uden undtagelse.  

CETA vil mere specifikt give: 

Besparelser på told 

CETA vil medføre konkrete fordele for de europæiske forbrugere og virksomheder ved at 

fjerne eller nedsætte tolden - nogle af de mest vidtrækkende nedsættelser, som EU har opnået 

i en handelsaftale. Dette vil give betydningsfulde markedsmuligheder for europæiske 

virksomheder, herunder SMV'er. Det skal understreges, at de fleste toldsatser vil blive fjernet, 

så snart CETA-aftalen træder i kraft. Nedsættelsen af tolden vil ikke sænke eller ændre EU's 

standarder. Den canadiske import skal overholde EU's forskrifter. 

Muligheder for tjenesteydere og gennemsigtige og effektive 

investeringsbeskyttelsesforanstaltninger og tvistbilæggelsesmekanismer 

CETA er langt den mest vidtgående aftale, der nogensinde er blevet indgået af EU inden for 

tjenesteydelser og investeringer. Europæiske virksomheder vil få flere muligheder for at yde 

specialiserede søtransporttjenester såsom opmudring, flytning af tomme containere samt fragt 

af visse typer gods i Canada. Europæiske virksomheder vil også få nye fordele, når det gælder 

om at få investeringsprojekter godkendt i Canada, beskytte deres investeringer og håndhæve 

deres rettigheder i tilfælde af urimelig behandling gennem en afbalanceret og effektiv 

tvistbilæggelsesordning. For alle tjenesteydelsessektorer som f.eks. miljøtjenester, 

telekommunikation og finansiering sikres adgang til markedet, både på føderalt plan og - for 

første gang nogensinde - provinsplan. Inden for rammerne af CETA beskytter EU - som i alle 

sine andre handelsaftaler - offentlige tjenesteydelser. Igen vil canadiske investorer og 

tjenesteydere skulle overholde gældende EU-forskrifter. 

Investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse 

CETA omfatter alle innovationer i EU's nye strategi for investering og EU's 

tvistbilæggelsesordning, hvorved de berørte parters forventninger til et mere retfærdigt, mere 

gennemsigtigt og institutionaliseret system for bilæggelse af investeringstvister opfyldes. 

Aftalen indfører vigtige innovationer på dette område, som sikrer en høj grad af beskyttelse 

for investorer, under fuld respekt for regeringernes ret til at regulere og forfølge legitime mål 

for den offentlige politik, f.eks. beskyttelse af sundheden, sikkerheden eller miljøet. CETA 

udgør et vigtigt brud med den traditionelle tilgang til investeringsbeskyttelse og bilæggelse af 

investeringstvister i de fleste af de eksisterende bilaterale investeringsaftaler på verdensplan. 

Den fjerner tvetydigheder, der betød, at det gamle system kunne misbruges eller fortolkes på 

en uhensigtsmæssig måde, og skaber et uafhængigt investeringsdomstolssystem bestående af 

en permanent ret og en appelret, der vil gennemføre tvistbilæggelsesprocedurer på en 

gennemsigtig og upartisk måde. 

Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer  

Aftalen skaber en ramme, der skal lette den gensidige anerkendelse af kvalifikationer inden 

for regulerede erhverv, f.eks. arkitekter, revisorer og ingeniører. De relevante faglige 

organisationer i EU og Canada har nu en ramme, som fastlægger betingelserne for 

forhandling af aftaler om gensidig anerkendelse for deres respektive erhverv. Disse vil så 

blive bekræftet og aftalt mellem EU og Canada. 
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Lettere overførsel af virksomheders personale og andre fagfolk mellem EU og Canada 

CETA vil gøre det lettere for virksomheder at flytte personale midlertidigt mellem EU og 

Canada. Dette vil gøre det lettere for europæiske virksomheder  at gøre forretninger i 

Canada. Det vil også blive lettere for fagfolk, som leverer liberale tjenesteydelser, midlertidigt 

at levere juridisk rådgivning, regnskabsvæsen, arkitektvirksomhed eller lignende 

tjenesteydelser. 

En forbedret evne blandt europæiske virksomheder til at yde eftersalgsservice 

CETA vil gøre det nemmere for virksomheder i EU at eksportere udstyr, maskiner og 

software ved at tillade virksomhederne at sende vedligeholdelsesteknikere og andre 

specialister til Canada for at yde eftersalgsservice og dertil knyttede tjenester.  

Adgang til canadiske offentlige udbud 

Canada har i højere grad end for andre handelspartnere åbnet sine offentlige udbud for 

virksomheder i EU. Virksomheder i EU vil som de første ikke-canadiske virksomheder kunne 

byde på at levere varer og tjenesteydelser ikke blot på føderalt plan, men også til de canadiske 

provinser og kommuner. Markedet for offentlige udbud i Canadas provinser skønnes at være 

dobbelt så stort som markedet på føderalt plan.  

Undgåelse af omkostninger til dobbelt prøvning 

EU og Canada er blevet enige om at acceptere hinandens 

overensstemmelsesvurderingscertifikater på områder som f.eks. elektriske apparater, 

elektronisk udstyr og radioudstyr, legetøj, maskiner, apparater eller måleudstyr. Dette betyder, 

at et overensstemmelsesvurderingsorgan i EU kan afprøve produkter fra EU til eksport til 

Canada i henhold til canadiske regler og omvendt. Dette vil forhindre, at begge parter udfører 

samme prøve, og vil i høj grad kunne mindske omkostningerne for både virksomheder og 

forbrugere. Dette er især til fordel for mindre virksomheder, for hvem det kan være 

uoverkommeligt at betale to gange for samme prøvning. Selv om disse regler ikke er på 

samme niveau som EU's interne regler, er det ikke desto mindre et meget stort skridt fremad i 

EU's internationale aftaler. 

Bedre beskyttelse af EU's innovation og kreative værker 

CETA vil skabe mere lige vilkår mellem Canada og EU på området for intellektuel 

ejendomsret. Den vil styrke beskyttelsen af ophavsrettigheder (tilpasning til EU's regler om 

beskyttelse af tekniske foranstaltninger og forvaltning af digitale rettigheder samt om det 

ansvar, der påhviler udbydere af internettjenester) og håndhævelsen (dvs. ved at tage højde for 

muligheden for midlertidige foranstaltninger og påbud til formidlere, der er involveret i 

ulovlige aktiviteter). Aftalen vil forbedre den måde, hvorpå Canadas system for intellektuel 

ejendomsret beskytter patenter på farmaceutiske produkter fra EU. Canada har også 

accepteret at styrke sine foranstaltninger ved grænsen mod varemærkeforfalskede varer, 

piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og varer, hvis geografiske betegnelse er forfalsket.  

Fordele på markedet for producenter af traditionelle europæiske produkter 

Mange mellemstore og mindre virksomheder, der driver handel med landbrugsprodukter vil 

nyde godt af, at Canada accepterer at beskytte 143 geografiske betegnelser for europæiske 

produkter af høj kvalitet, såsom Roquefortost, balsamisk eddike fra Modena eller nederlandsk 

Goudaost og mange andre. 

En forpligtelse til bæredygtig udvikling 

I CETA bekræfter EU og Canada deres forpligtelse til bæredygtig udvikling. Begge parter er 

enige om, at handel og investeringer bør fremme miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder - 



 

DA 11   DA 

og ikke finde sted på bekostning heraf. EU og Canada forpligter sig til at lade CETA bidrage 

til at sikre, at økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse forstærker hinanden 

gensidigt. CETA integrerer EU's og Canadas forpligtelser inden for internationale regler 

vedrørende arbejdstagernes rettigheder og miljøbeskyttelse og giver civilsamfundet i EU og 

Canada en fremtrædende rolle med hensyn til opfyldelsen af forpligtelserne på disse områder i 

CETA. CETA fastlægger også en procedure for bilæggelse af tvister, herunder konsultationer 

på statsplan og et ekspertpanel.  
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2016/0205 (NLE) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 

artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, 

litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og  

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. [XX] blev den samlede økonomi- og 

handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den anden side undertegnet den [27. oktober 2016].  

(2) I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. [XX] er den samlede økonomi- og 

handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den anden side, blevet midlertidigt anvendt siden [XX], med 

forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt. 

(3) Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne.  

(4) I henhold til aftalens artikel 30.6, stk. 1, bør den ikke skabe rettigheder eller 

forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes 

domstole. 

(5) I henhold til artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

bør Rådet bemyndige Kommissionen til at godkende ændringer af aftalens bilag 20-A, 

som vedtages af Det Blandede CETA-Udvalg, jf. aftalens artikel 26.1, efter henstilling 

fra CETA-Udvalget om Geografiske Betegnelser i henhold til aftalens artikel 20.22 — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Hermed indgås den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side.  

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. 

Artikel 2 
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Formanden for Rådet udpeger den person, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til 

at give meddelelse som omhandlet i aftalens artikel 30.7 med henblik på at udtrykke Den 

Europæiske Unions samtykke i at blive bundet af aftalen
3
.  

Artikel 3 

Med henblik på aftalens artikel 20.22 godkender Kommissionen ændringer af aftalens bilag 

20-A gennem beslutninger truffet af Det Blandede CETA-Udvalg på Unionens vegne. Hvis 

der modtages en indsigelse inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages i henhold 

til artikel 20.19.1, og parterne ikke kan nå til enighed, vedtager Kommissionen sin holdning i 

overensstemmelse med proceduren i artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1151/2012. 

Artikel 4 

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i Strasbourg, den […]. 

 På Rådets vegne 

 

 Formand 

                                                 
3
 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af 

Generalsekretariatet for Rådet. 
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FINANSIERINGSOVERSIGT 

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME  

 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse  

 1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 

 1.3. Forslagets/initiativets art  

 1.4. Mål  

 1.5. Forslagets/initiativets begrundelse  

 1.6. Varighed og finansielle virkninger  

 1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)  

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER  

 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering  

 2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem  

 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder  

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER  

 3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige 

finansielle ramme  

 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne  

 3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne  

 3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne  

 3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne 

 3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme 

 3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen  

 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne
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FINANSIERINGSOVERSIGT 

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME  

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse  

Samlede økonomi- og handelsaftale (CETA)  

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen
4
  

20.02 - Handelspolitik 

1.3. Forslagets/initiativets art  

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning  

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et 

pilotprojekt/en forberedende foranstaltning
5
  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning  

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny 

foranstaltning  

1.4. Mål 

1.4.1. Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet 

vedrører  

Forslaget henhører under den første af kommissionsformand Jean-Claude Junckers 

prioriteter - job, vækst og investeringer. 

1.4.2. Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter  

Specifikt mål nr. 

1 

Berørte ABM/ABB-aktiviteter 

20.02 Handelspolitik. 

                                                 
4
 ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting 

(aktivitetsbaseret budgetlægning). 
5
 Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b). 
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1.4.3. Forventede resultater og virkninger 

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen. 

CETA vil medføre konkrete fordele for de europæiske forbrugere og virksomheder 

ved at fjerne eller nedsætte toldsatserne.  

Bestemmelserne i CETA-aftalen med budgetmæssige konsekvenser vedrører 

oprettelse og drift af investeringsdomstolssystemet.  

Oprettele af det nye investeringsdomstolssystem vil opfylde borgernes og 

erhvervslivets høje forventninger til et mere retfærdigt, mere gennemsigtig og 

institutionaliseret system til bilæggelse af investeringstvister. 

Dertil kommer, at aftalen vil påvirke tolden (se 3.3). 

1.4.4. Virknings- og resultatindikatorer  

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse. 

At opretholde eller forbedre handels- og investeringsstrømmene mellem EU og 

Canada.  

1.5. Forslagets/initiativets begrundelse  

1.5.1. Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt  

At opretholde eller forbedre handels- og investeringsstrømmene mellem EU og 

Canada.  

1.5.2. Merværdien ved en indsats fra EU's side 

Canada er en af EU's ældste og nærmeste strategiske partnere i verden. Vi har i lang 

tid haft fælles værdier og arbejder derfor tæt sammen om mange globale 

udfordringer såsom miljø, klimaændringer, energisikkerhed, regional stabilitet osv. 

Canada er den 11. største økonomi i verden og er EU's 12. største samhandelspartner. 

Med CETA vil europæiske virksomheder få den bedste behandling, som Canada 

nogensinde har tilbudt en handelspartner, og der skabes således lige 

konkurrencevilkår på det canadiske marked for virksomheder fra EU. Ved at åbne 

markederne bør CETA støtte vækst og beskæftigelse i EU og medføre yderligere 

fordele for de europæiske forbrugere. 

1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger 

Ikke relevant 

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning 

Ikke relevant 



 

DA 17   DA 

1.6. Varighed og finansielle virkninger  

 Forslag/initiativ af begrænset varighed  

–  Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ  

–   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ  

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed 

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2017 (med forbehold for ratificering i 

Rådet og Europa-Parlamentet). 

– derefter gennemførelse i fuldt omfang. 

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)
6 

 

 Direkte forvaltning ved Kommissionen 

–  i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer  

–  i gennemførelsesorganer  

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne  

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til: 

–  tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget 

–  internationale organisationer og deres organer (angives nærmere) 

–  Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond 

–  de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209 

–  offentligretlige organer 

–  privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de 

stiller tilstrækkelige finansielle garantier 

–  privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået 

overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller 

tilstrækkelige finansielle garantier 

–  personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den 

Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt 

– Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger". 

Bemærkninger  

Der vil blive givet støtte til en "eksisterende struktur" (dvs. ICSID), således at den kanaliserer 

tilbageholdte gebyrer, der skal betales til dommerne i investeringsdomstolssystemet. Det er 

kun i tilfælde af, at der opstår en tvist, at der skal betales gebyrer for sagsbehandling, idet 

ICSID's tjenesteydelser som sekretariat i øvrigt er gratis. 

                                                 
6
 Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på 

webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER  

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering  

Angiv hyppighed og betingelser. 

I henhold til bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået med den pågældende 

organisation. 

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem  

2.2.1. Konstaterede risici  

I henhold til bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået med den pågældende 

organisation. 

2.2.2. Oplysninger om det interne kontrolsystem, der er indført 

I henhold til bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået med den pågældende 

organisation. Navnlig de relevante kontrolregler. 

2.2.3. Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko  

I betragtning af de anslåede finansielle virkninger kan der ikke udpeges nogen 

væsentlige kvantificerbare omkostninger eller fordele. Bidraget vil blive en del af 

Generaldirektoratet for Handels overordnede kontrolsystem. Hvad angår ikke-

kvantificerbare fordele.  

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder  

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger. 

I henhold til bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået med den pågældende 

organisation. Desuden vil Generaldirektoratet for Handels strategi til bekæmpelse af 

svig, som indeholder et særligt kapitel om økonomisk forvaltning, finde anvendelse. 
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3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER  

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige 

finansielle ramme  

 Eksisterende udgiftsposter på budgettet  

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og 

budgetposterne. 

Udgifts-
område i 

den 

flerårige 

finansielle 

ramme 

Budgetpost 
Udgiften

sart 
Bidrag  

Nummer4 
OB/IOB

7
. 

fra 

EFTA-
lande8 

 

fra 

kandidat-
lande9 

 

fra tredje-
lande 

iht. finansforord-
ningens artikel 21, 

stk. 2, litra b)  

 
20,0201 

 
OB NEJ NEJ NEJ NEJ 

 Nye budgetposter, som der er søgt om  

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og 

budgetposterne. 

Udgifts-
område i 

den 

flerårige 

finansielle 

ramme 

Budgetpost 
Udgiften

sart 
Bidrag  

NummerIkke relevant OB/IOB 
fra 

EFTA-

lande 

fra 

kandidatlan

de 

fra tredje-
lande 

iht. finansforord-
ningens artikel 21, 

stk. 2, litra b)  

 Ikke relevant  JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ 

                                                 
7
 OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger. 

8
 EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.  

9
 Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan. 
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3.2. Anslåede virkninger for udgifterne  

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne  

i mio. EUR (tre decimaler) 

Udgiftsområde i den flerårige finansielle 

ramme  
Nummer 4 

 

GD: HANDEL 
  År201

7 

År201

8 

År201

9 

År202

0 

Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 

punkt 1.6) 
I ALT 

Aktionsbevillinger         

Budgetpostens nummer 20.0201 
Forpligtelser (1) 0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Betalinger (2) 0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Budgetpostens nummer 
Forpligtelser (1a) - - - -     

Betalinger (2a) - - - -     

Administrationsbevillinger finansieret  

over bevillingsrammen for særprogrammet
10

  

 

0 0 0 0     

Budgetpostens nummer  (3)         

Bevillinger I ALT 

for GD FOR HANDEL 

Forpligtelser 
= 

1+1a+3 

0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Betalinger 
= 2+2a 

+3 

0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

 

 

 

                                                 
10

 Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, 

direkte forskning. 
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 Aktionsbevillinger I ALT 
Forpligtelser (4) 0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Betalinger (5) 0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

 Administrationsbevillinger finansieret over 

bevillingsrammen for særprogrammer I ALT 
(6) 0 0 0 0     

Bevillinger I ALT 

under UDGIFTSOMRÅDE 4 
i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser =4+ 6 
0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Betalinger =5+ 6 
0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet: 

 Aktionsbevillinger I ALT 
Forpligtelser (4)         

Betalinger (5)         

 Administrationsbevillinger finansieret over 

bevillingsrammen for særprogrammer I ALT 
(6)         

Bevillinger I ALT 

under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 
i den flerårige finansielle ramme 

(referencebeløb) 

Forpligtelser =4+ 6         

Betalinger =5+ 6         
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Udgiftsområde i den flerårige finansielle 

ramme  
5 "Administrationsudgifter" 

i mio. EUR (tre decimaler) 

 
  År201

7 

År201

8 

År201

9 

År202

0 

Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 

punkt 1.6)  
I ALT 

GD: HANDEL 

 Menneskelige ressourcer 0,134 0,134 0,134 0,134    0,536 

 Andre administrationsudgifter 0 0 0 0     

I ALT GD HANDEL Bevillinger  0,134 0,134 0,134 0,134    0,536 

 

Bevillinger I ALT 

under UDGIFTSOMRÅDE 5 
i den flerårige finansielle ramme  

(Forpligtelser i alt = 

betalinger i alt) 0,134 0,134 0,134 0,134    0,536 

i mio. EUR (tre decimaler) 

 
  

Årn
11

 
Årn + 

1 

Årn + 

+2 

Årn + 

+3 

Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 

punkt 1.6) 
I ALT 

Bevillinger I ALT 

under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 
i den flerårige finansielle ramme  

Forpligtelser 0,634 0,634 0,634 0,634    2,536 

Betalinger 0,634 0,634 0,634 0,634    2,536 

                                                 
11

 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. 
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3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne  

–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger  

–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder: 

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler) 

Der 

angives 

mål og 

resultater  

 

 

  År2017 År2018 År2019 År2020 
Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer 

længere (jf. punkt 1.6) 
I ALT 

RESULTATER 

Type12 

 

Result

aterne

s 

gnsntl

. om-
kost-
ninger 

A
n

ta
l Om-

kost-
ninger A

n
ta

l Om-
kost-
ninger A

n
ta

l Om-
kost-
ninger A

n
ta

l Om-
kost-
ninger A

n
ta

l 

Om-
kost-
ninge

r 

A
n

ta
l Om-

kost-
ninger A

n
ta

l Om-
kost-
ninger 

Antal 

resul-
tater i 

alt 

Omkost-
ninger i 

alt 

SPECIFIKT MÅL NR. 113... Drift af investeringsdomstolssystemet 

- Resultat Sekretariat  1 0,500  0,500  0,500  0,500         

- Resultat Sag(er)   -  p.m.  p.m.  p.m.         

- Resultat                   

Subtotal for specifikt mål nr. 1  0,500  0,500  0,500  0,500         

SPECIFIKT MÅL NR. 2 ...                 

- Resultat                   

Subtotal for specifikt mål nr. 2                 

OMKOSTNINGER I ALT  0,500  0,500  0,500  0,500         

                                                 
12

 Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.). 
13

 Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".  
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3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne 

3.2.3.1. Resumé  

–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger  

–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som 

anført herunder: 

i mio. EUR (tre decimaler) 

 
Årn 14 Årn + 1 Årn + +2 Årn + +3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer 

længere (jf. punkt 1.6) 
I ALT 

 

UDGIFTSOMR
ÅDE 5i den flerårige 

finansielle ramme 

        

Menneskelige ressourcer  0,134 0,134 0,134 0,134    0,536 

Andre 

administrationsudgifter  
0 0 0 0     

Subtotal 
UDGIFTSOMR
ÅDE 5i den flerårige 

finansielle ramme  

        

 

Uden for 
UDGIFTSOMR

ÅDE 5
15

i den 

flerårige finansielle 

ramme  

 

        

Menneskelige ressourcer          

Andre udgifteraf 

administrativ art 
        

Subtotal  
uden for 

UDGIFTSOMR
ÅDE 5i den flerårige 

finansielle ramme  

        

 

I ALT 0,134 0,134 0,134 0,134    0,536 

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i 

forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, 

eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige 

tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. 

                                                 
14

 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. 
15

 Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer 

og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. 
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3.2.3.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer 

–  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer  

–  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som 

anført herunder: 

Overslag angives i årsværk 

 

Årn 
Årn 

+ 1 
År n + 2 

År 

n + 

3 

Der 
indsætt

es flere 

år, hvis 
virknin

gerne 
varer 

længer

e (jf. 
punkt 

1.6) 

  Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) 
  

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens 

repræsentationskontorer) 
1 1 1 1    

XX 01 01 02 (Delegationer)        

XX 01 05 01 (Indirekte forskning)        

10 01 05 01 (Direkte forskning)        

 Eksternt personale (i årsværk )16 

 

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede 

bevillingsramme) 
       

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i 

delegationerne) 
       

XX 01 04 åå 17 

 

- i hovedsædet 

 
       

- i delegationer         

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)        

10 01 05 02 (KA, UNE, V - direkte forskning)        

Andre budgetposter (skal angives)        

I ALT 1 1 1 1    

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit. 

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til 

aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som 

tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de 

budgetmæssige begrænsninger. 

Opgavebeskrivelse: 

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Overvågning af driften af investeringsdomstolssystemet/sagsbehandlingen 

Eksternt personale  

                                                 
16

 KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer og JED: 

junioreksperter ved delegationerne.  
17

 Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster). 
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3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme  

–  Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle 

ramme 

–  Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den 

flerårige finansielle ramme 

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse. 

[…] 

–  Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at 

den flerårige finansielle ramme revideres. 

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes 

størrelse. 

[…] 

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen  

– Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med 

tredjemand.  

– Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende 

overslag: 

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler) 

 

Årn Årn + 1 
Årn + 

+2 

Årn + 

+3 

Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 

punkt 1.6) 

I alt 

Angiv organ, som 

deltager i 

samfinansieringen: 

Canadas regering 

0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 

Samfinansierede 

bevillinger I ALT  
0,500 0,500 0,500 0,500    2,000 
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3.3. Anslåede virkninger for indtægterne  

–  Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne. 

–  Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:  

–  for egne indtægter  

–  for diverse indtægter  

i mio. EUR (tre decimaler) 

 

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der 

påvirkes. 

[…] 

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne. 

Toldtabet er blevet beregnet på grundlag af data fra 2015, og deres budgetmæssige 

virkning vil være på 311 mio. EUR (80 % af 390 mio. EUR). Dette toldtab vil blive 

fordelt på i alt syv år. EU vil afskaffe 97,7 % af EU's toldpositioner ved aftalens 

ikrafttrædelse og derefter gradvist yderligere 1 % af toldpositionerne for import af 

varer med oprindelse i Canada inden for 3, 5 eller 7 år.  

                                                 
18

 Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. 

bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %. 

Indtægtspost på 

budgettet: 

Bevillinger til 

rådighed i 

indeværende 

regnskabsår 

(B2016) 

 Forslagets/initiativets virkninger18 

År 
n 

År 
n + 1 

År 
n + +2 

………… 
År 

n + +7 

Der indsættes flere år, hvis 

virkningerne varer længere (jf. 

punkt 1.6) 

Artikel 120 - Told 
18 465,30 …………… 

311 
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