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RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 

 

om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt 

Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 

af 7. februar 2018 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med 

oprindelse i Amerikas Forenede Stater  

 

I. Indledning 

I 2018 vedtog Den Europæiske Union (EU) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/196 af 7. februar 2018 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med 

oprindelse i Amerikas Forenede Stater
1
 (i det følgende benævnt "EU-forordningen"). 

Forordningen trådte i kraft den 8. marts 2018. 

EU-forordningen er en kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af 

tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater. I denne 

rådsforordning fastsættes proceduren for afpasning af det årlige retalieringsniveau, der 

anvendes i WTO-tvisten om USA's lov Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 

("CDSOA" også kaldet "the Byrd Amendment"). Ved CDSOA anerkendes den årlige 

fordeling til amerikanske virksomheder af den antidumping- og udligningstold, som er 

opkrævet i det foregående regnskabsår. Det blev i januar 2003 fastslået, at CDSOA var 

uforenelig med USA's WTO-forpligtelser.  

Da USA undlod at bringe CDSOA i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til 

WTO-aftalerne, blev EU bemyndiget til at indføre en tillægsimporttold oven i de bundne 

toldsatser på en række amerikanske produkter til en årlig samlet handelsværdi på ikke over 72 

% af CDSOA-udbetalingerne hidrørende fra told opkrævet på import fra EU for det seneste 

år, for hvilket der foreligger data. Siden den 1. maj 2005 har EU anvendt en tillægstold i form 

af en årlig værditold på importen af visse produkter med oprindelse i USA og afpasset 

retalieringsniveauet efter det beløb, der er udbetalt fra told opkrævet på EU-produkter, i 

henhold til den seneste fordeling. I hvert kalenderår skal der inden den 1. maj vedtages en 

delegeret kommissionsforordning, hvori den reviderede toldsats fastsættes.  

Efter kodificeringen af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 blev Kommissionen tillagt 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for en periode på fem år fra den 20. februar 2014. 

Kommissionen pålægges endvidere at udarbejde en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden.  

II. Retsgrundlag 

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/196 af 7. februar 2018 skal Kommissionen udarbejde en rapport til Rådet og Europa-

Parlamentet om delegationen af beføjelser.   
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III. Udøvelse af de delegerede beføjelser 

EU-forordningen tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af 

bestemmelserne i nævnte forordning, navnlig vedrørende: 

- beregningen af omfanget af annullering eller forringelse, der udgør 72 % af 

udbetalingerne i henhold til CDSOA i forbindelse med antidumping- eller 

udligningstold betalt ved import fra Unionen for det seneste år, for hvilket der på det 

tidspunkt foreligger data som offentliggjort af de amerikanske myndigheder 

 

- tilpasningen af bilag I og II til EU-forordningen, når suspensionsniveauet forhøjes ved 

at tilføje produkter, der er opført i bilag II, til bilag I 

 

- tilpasningen af bilag I og II til EU-forordningen, når suspensionsniveauet mindskes 

ved at fjerne produkter, der er opført i bilag I, i den rækkefølge, der er fastsat i EU-

forordningen 

 

- ændringen af satsen for tillægsimporttolden, hvis det ikke er muligt at afpasse 

suspensionsniveauet efter niveauet for annullation eller forringelse ved at tilføje 

produkter til eller fjerne produkter fra listen i bilag I. 

Eftersom EU-forordningen trådte i kraft den 8. marts 2018, er der endnu ikke vedtaget nogen 

delegerede retsakter. Vi vil på behørig vis underrette Europa-Parlamentet og Rådet, så snart 

kommissærkollegiet vedtager den delegerede forordning for 2019. 

Siden den 20. februar 2014 har Kommissionen imidlertid vedtaget de fire (4) følgende 

delegerede retsakter på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 (EU-forordningens 

forgænger): 

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/675 af 26. februar 2015 om ændring 

af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af 

visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, hvorved der fastsattes en 

tillægsimporttold på 1,5 % på de produkter, der er anført i bilag I, 
 

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/654 af 26. februar 2016 om ændring 

af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af 

visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, hvorved der fastsattes en 

tillægsimporttold på 0,45 % på de produkter, der er anført i bilag I, 

 

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/750 af 24. februar 2017 om ændring 

af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af 

visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, hvorved der fastsattes en 

tillægsimporttold på 4,3 % på de produkter, der er anført i bilag I, og 

 

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/632 af 19. februar 2018 om ændring 

af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af 

visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, hvorved der fastsattes en 

tillægsimporttold på 0,3 % på de produkter, der er anført i bilag I. 

Beføjelsen til at vedtage hver af ovennævnte delegerede retsakter blev udøvet for at foretage 

en nøjagtig justering af det årlige niveau for tillægsimporttolden til det faktiske omfang af 



 

3 
 

annullation og forringelse, der er beregnet på grundlag af den told, der blev opkrævet på EU-

produkter i den seneste årlige fordeling, af USA i henhold til CDSOA. I hvert af de 

ovennævnte tilfælde medførte justeringen en ændring af den tillægstold, der fandt anvendelse 

på den udtømmende liste med produkter, der er anført i bilag 1 til EU-forordningen.  

IV. Konklusioner 

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til 

efterretning i forbindelse med Kommissionens udøvelse af de beføjelser, den er blevet tillagt 

ved EU-forordningen. 

 

 


