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BILAG  

FORHANDLINGSDIREKTIVER MED HENBLIK PÅ EN AFTALE MED 

AMERIKAS FORENEDE STATER OM AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ 

INDUSTRIVARER  

Aftalens art og anvendelsesområde  

1. Aftalen bør indeholde bestemmelser om afskaffelse af told på industrivarer mellem 

parterne
1
, således at der sikres en gensidig afskaffelse af told.  

2. Aftalen bør være i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens 

(WTO's) regler og forpligtelser.  

Formål 

3. Formålet med aftalen er at øge samhandelen mellem Den Europæiske Union og De 

Forenede Stater med henblik på at skabe nye økonomiske muligheder, der skaber 

vækst og beskæftigelse som følge af øget markedsadgang på grundlag af en gensidig 

afskaffelse af told på industrivarer. 

Indholdet af aftalen  

Told og andre krav vedrørende import og eksport  

4. Målet med aftalen bør være en gensidig afskaffelse af al told på indus 

trivarer med det formål at opnå en betydelig afskaffelse af told, når aftalen træder i 

kraft og en udfasning af denne told inden for en kort tidshorisont. Der bør tages 

hensyn til visse varers særlige følsomhed i overensstemmelse med den fælles 

erklæring af 25. juli 2018. Told, skatter, afgifter eller gebyrer samt kvantitative 

restriktioner eller godkendelseskrav ved eksport til den anden part, som ikke er 

begrundet i undtagelser i henhold til aftalen, bør afskaffes, når først aftalen finder 

anvendelse. Aftalen bør ikke berøre en parts ret til at træffe passende 

beskyttelsesforanstaltninger, antidumpingforanstaltninger eller 

udligningsforanstaltninger i henhold til WTO-aftalen.  

Oprindelsesregler  

5. Forhandlingerne bør sigte mod at finde et kompromis mellem Den Europæiske 

Unions og De Forenede Staters tilgang til oprindelsesregler, herunder 

oprindelsesprocedurerne, på en måde, der letter handelen mellem parterne, og som 

tager hensyn til den seneste udvikling i Den Europæiske Unions 

præferenceoprindelsesregler og europæiske økonomiske aktørers interesser. 

Institutionelle rammer  

6. Aftalen bør etablere en institutionel struktur for at overvåge dens gennemførelse.  

Tvistbilæggelse  

7. Aftalen bør indeholde en passende tvistbilæggelsesordning for at sikre, at parterne 

overholder gensidigt aftalte regler.  

Afsluttende bestemmelser 

8. Aftalen bør indeholde en bestemmelse, der gør det muligt for Den Europæiske Union 

ensidigt at suspendere anvendelsen af i alt væsentligt tilsvarende indrømmelser eller 

                                                 
1
 Industrivarer omfatter alle andre varer end dem, der er opført i bilag I til WTO-aftalen om landbrug. 
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forpligtelser, hvis De Forenede Stater vedtager foranstaltninger over for Den 

Europæiske Union i medfør af Section 232 i Trade Expansion Act, Section 301 i 

Trade Act fra 1974 eller enhver anden tilsvarende amerikansk lovgivning. 

9. Aftalen bør have samme gyldighed på alle officielle EU-sprog og skal indeholde en 

sprogklausul desangående. 

Gennemførelse af forhandlingerne  

10. Kommissionen suspenderer forhandlingerne med De Forenede Stater, hvis De 

Forenede Stater ikke overholder den forpligtelse, der blev indgået den 25. juli 2018, 

til under forhandlingerne at afholde sig fra at vedtage nye foranstaltninger over for 

Den Europæiske Union i henhold til Section 232 i Trade Expansion Act fra 1962. 

Kommissionen kan også suspendere forhandlingerne, hvis De Forenede Stater 

vedtager handelsrestriktioner over for EU-eksport på grundlag af Section 301 i Trade 

Act fra 1974 eller enhver anden tilsvarende amerikansk lovgivning. 

11. Før afslutningen af forhandlingerne vil Kommissionen bekræfte, hvorvidt De 

Forenede Stater har afskaffet alle foranstaltninger vedrørende eksport af stål og 

aluminium med oprindelse i Den Europæiske Union, jf. Section 232 i US Trade 

Expansion Act fra 1962. 


