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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. …/…

af

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

for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner

eller stater, der har afsluttet forhandlinger

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets før-
stebehandlingsholdning af …(endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets hold-
ning af …..
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(1) Forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler ("aftalerne") mellem:

Cariforum-landene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater 

på den anden side blev afsluttet den 16. december 2007

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den 

anden side blev afsluttet den 17. december 2007 (Republikken Cameroun)

Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden 

side blev afsluttet den 13. december 2007

Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den 

anden side blev afsluttet den 7. december 2007

landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og 

dets medlemsstater på den anden side blev afsluttet den 28. november 2007 (Republikken 

Seychellerne og Republikken Zimbabwe), den 4. december 2007 (Republikken Mauritius), 

den 11. december 2007 (Unionen Comorerne og Republikken Madagaskar) og den 30. 

september 2008 (Republikken Zambia)
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SADC-ØPA-landene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater 

på den anden side blev afsluttet den 23. november 2007 (Republikken Botswana, 

Kongeriget Lesotho, Kongeriget Swaziland, Republikken Mozambique) og den 3. decem-

ber 2007 (Republikken Namibia)

partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den ene side og Det Europæiske 

Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side blev afsluttet den 27. november 2007

Stillehavslandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab på den anden side blev 

afsluttet den 23. november 2007.
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(2) Afslutningen af forhandlingerne om aftalerne med Antigua og Barbuda, Commonwealth of 

the Bahamas, Barbados, Belize, Republikken Botswana, Republikken Burundi, 

Republikken Cameroun, Unionen Comorerne, Republikken Côte d'Ivoire, Commonwealth

of Dominica, Den Dominikanske Republik, Republikken Fiji, Republikken Ghana, 

Grenada, Den Kooperative Republik Guyana, Republikken Haiti, Jamaica, Republikken 

Kenya, Kongeriget Lesotho, Republikken Madagaskar, Republikken Mauritius, 

Republikken Mozambique, Republikken Namibia, Den Uafhængige Stat Papua Ny Guinea, 

Republikken Rwanda, Føderationen Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og 

Grenadinerne, Republikken Seychellerne, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, 

Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, 

Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe førte til, at de blev optaget i bilag I til 

Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordnin-

ger 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 partnerskabsaftaler1.

                                               

1 EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.
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(3) Republikken Botswana, Republikken Burundi, Republikken Cameroun, Unionen

Comorerne, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fiji, Republikken Ghana, 

Republikken Haiti, Republikken Kenya, Kongeriget Lesotho, Republikken Mozambique, 

Republikken Namibia, Republikken Rwanda, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Repu-

blik Tanzania, Republikken Uganda og Republikken Zambia har ikke truffet de nødvendi-

ge foranstaltninger til at ratificere deres respektive aftaler.

(4) Følgelig bør bilag I til forordning (EF) nr. 1528/2007 ændres for at fjerne disse lande fra 

bilaget, jf. forordningens artikel 2, stk. 3, særlig litra b).
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(5) Med henblik på at sikre, at disse lande hurtigt kan genindsættes i bilag I til forordning (EF) 

nr. 1528/2007, i det øjeblik de har truffet de nødvendige foranstaltninger til at ratificere 

deres respektive aftaler, og indtil ikrafttræden deraf, bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde for at genindsætte de lande, der er fjernet fra bilag I til 

forordning (EF) nr. 1528/2007 ved nærværende forordning. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder 

på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af rele-

vante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
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Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1528/2007 foretages følgende ændringer:

1) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 2a

Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 2b for at ændre bilag I til nærværende forordning ved at genindsætte de regio-

ner eller stater fra gruppen af AVS-stater, som blev fjernet fra nævnte bilag ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/…*+, og som siden det tidspunkt har truffet 

de nødvendige foranstaltninger til at ratificere deres respektive aftaler, efter at de blev fjer-

net fra nævnte bilag.

Artikel 2b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne 

artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter jf. artikel 2a tillægges Kommissionen 

for en ubegrænset periode fra den …++.

                                               

+ EUT: Indsæt venligst nummer, dato og EUT referencen for denne forordning.
++ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. Den i artikel 2a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegati-

onen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tiden-

de eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldighe-

den af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2a træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller 

hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

_________________

* EUT L ..."

2) Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

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

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG

"BILAG I

Liste over regioner eller stater, som har afsluttet forhandlingerne i henhold til artikel 2, stk. 2

ANTIGUA OG BARBUDA

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

COMMONWEALTH OF DOMINICA

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

GRENADA

DEN KOOPERATIVE REPUBLIK GUYANA

JAMAICA

REPUBLIKKEN MADAGASKAR
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REPUBLIKKEN MAURITIUS

DEN UAFHÆNGIGE STAT PAPUA NY GUINEA

FØDERATIONEN SAINT KITTS OG NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT OG GRENADINERNE

REPUBLIKKEN SEYCHELLERNE

REPUBLIKKEN SURINAM

REPUBLIKKEN TRINIDAD OG TOBAGO

REPUBLIKKEN ZIMBABWE"
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I. INDLEDNING

Den 30. september 2011 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet sit forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) 

nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller 

stater, der har afsluttet forhandlinger1.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning og den dertil hørende lovgivnings-

mæssige beslutning på plenarmødet den 13. september 20122.

Den 22. oktober 2012 nåede Rådet til politisk enighed om teksten til forslaget3.

II. FORMÅL

Økonomiske partnerskabsaftaler er tænkt som instrumenter til fremme af regional integration 

og økonomisk udvikling i AVS-landene. De bygger på princippet om en asymmetrisk åbning 

af markederne og tilvejebringelsen af betydelige finansielle midler for at støtte reformer af 

den økonomiske politik i AVS-landene. Økonomiske partnerskabsaftaler erstatter den tidlige-

re markedsadgangsordning med unilaterale præferencer for AVS-landene som følge af WTO-

undtagelsens udløb den 31. december 2007.

                                               
1 Dok. 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.
2 P7_TA-PROV(2012)0342.
3 Dok. 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310.
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Ved udgangen af 2007 var det muligt at parafere en række økonomiske partnerskabsaftaler, 

og den 20. december 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1528/2007, der fastlagde EU's 

importordning for de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der havde forhandlet, men 

endnu ikke undertegnet og ratificeret økonomiske partnerskabsaftaler. Formålet, med forord-

ningen var at undgå en afbrydelse af samhandelen, mens landene i Afrika, Vestindien og Stil-

lehavet arbejdede sig hen imod en ratificering af aftalerne. I 2011 havde 18 lande imidlertid 

enten ikke undertegnet deres aftale eller anvendte den stadig ikke. I lyset af denne udvikling 

og i et forsøg på at komme ud af forhandlingsdødvandet vedtog Kommissionen den 30. sep-

tember 2011 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til 

Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra li-

sten over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger. I henhold til kriterierne i arti-

kel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 bør handelspræferencerne for disse lande 

ikke længere opretholdes. Udkastet til forordning tilsigter en ændring af listen over lande, der 

nyder godt af handelspræferencer i medfør af forordning (EF) nr. 1528/2007, idet de lande, 

der endnu ikke har taget de nødvendige skridt til at ratificere den økonomiske partnerskabsaf-

tale med EU, fjernes.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

Rådet støtter Kommissionens forslag med en teknisk tilpasning vedrørende optagelse af 

Zimbabwe i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007. På det tidspunkt, hvor Kommis-

sionen fremlagde sit forslag, havde 18 lande, herunder Republikken Zimbabwe, ikke taget de 

fornødne skridt til at ratificere de økonomiske partnerskabsaftaler. I foråret 2012 meddelte 

Zimbabwe imidlertid deponering af ratifikationsinstrumentet vedrørende interimsaftalen om 

økonomisk partnerskab.
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Europa-Parlamentets ændringer

Den 13. september 2012 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsholdning, som ind-

førte en ændring om at udskyde forordningens ikrafttrædelsesdato til den 1. januar 2016 i ste-

det for den 1. januar 2014. Rådet er enigt med Kommissionen i, at den oprindeligt foreslåede 

tidsplan giver potentielt berørte lande tid til at gennemføre en økonomisk partnerskabsaftale 

og således bevare deres nuværende adgang til EU. Rådet kan derfor ikke acceptere ændring 4.

Hvad angår de beføjelser, Kommissionen tillægges, har Europa-Parlamentet understreget be-

hovet for at blive behørigt inddraget i udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsak-

ter ved at begrænse delegationen af de beføjelser, Kommissionen tillægges, i en periode på 

fem år, og anmode Kommissionen om at udarbejde en rapport vedrørende delegationen af be-

føjelser senest ni måneder inden udløbet af denne femårsperiode. Europa-Parlamentet fore-

slår, at delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, med-

mindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måne-

der inden udløbet af hver periode. Europa-Parlamentet foreslår også, at Europa-Parlamentet 

og Rådet får fire måneder (i stedet for to) til at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt.

Rådet tilslutter sig Kommissionens tilgang vedrørende de beføjelser, Kommissionen tillæg-

ges, og kan derfor ikke acceptere ændring 1-3.

IV. KONKLUSION

Rådet glæder sig over og støtter Kommissionens forslag, som det anser for nyttigt og hensigtsmæs-

sigt, og kan acceptere det med en teknisk tilpasning, der afspejler optagelsen af Zimbabwe i bilag I 

til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007. Rådet mener, at dets førstebehandlingsholdning udgør en 

afbalanceret pakke. Det ser frem til konstruktive drøftelser med Europa-Parlamentet under anden-

behandlingen, så denne forordning snart kan vedtages.

________________________
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Erklæring fra den franske delegation

"Frankrig mener, at fristen for ratificering af de økonomiske partnerskabsaftaler, der er omhandlet i 
udkastet til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning 
nr. 1528/2007, er sat for tidligt. Den vil således kunne føre til, at en række lande, der har afsluttet 
forhandlinger, udelukkes fra listen over lande med præferenceadgang til EU-markedet. Den vil, for-
di den er så nært forestående, kunne give anledning til en vis mangel på forståelse hos AVS-
landene, som vil være til skade for forhandlingerne om fuldstændige regionale økonomiske partner-
skabsaftaler. Selv om det er vigtigt at sætte en frist for ratificeringen, skal den dog være forenelig 
med AVS-landenes nationale beslutningsprocedurer og give disse lande mulighed for at forberede 
sig bedst muligt til de økonomiske partnerskabers ikrafttræden.
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Det er desuden vigtigt, at disse aftaler iværksættes af begge parter i et klima af tillid og i en ånd af 

partnerskab. Frankrig har hele tiden støttet processen med økonomiske partnerskabsaftaler, som det 

anser for at være reelle partnerskaber til gavn for AVS-landenes udvikling. Ud fra dette synspunkt 

slog Den Franske Republiks præsident i sit indlæg i Senegals nationalforsamling i Dakar fredag den 

12. oktober 2012 til lyd for at tage bedre hensyn til de afrikanske interesser i forbindelse med for-

handlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler og for at genstarte drøftelserne med en tidsplan og 

et indhold, der er gunstigere for de afrikanske lande. Frankrig har derfor forståelse for Europa-

Parlamentets argumenter, som har ført til, at denne institution ønsker fristen udsat til 2016, og 

Frankrig går i den sammenhæng ind for, at der afholdes en trilog for at aftale en senere ratificerings-

frist, som giver AVS-landene mere tid og samtidig gør processens slutfase mere synlig".

________________________
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2011/0260 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt 

angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har 
afsluttet forhandlinger (2011/0260(COD))

1. SAGSFORLØB

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet

(dokument KOM(2011) 0598 endelig - (2011/0260(COD)):

30. september 2011

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

ikke relevant

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 13. september 2012

Rådets holdning vedtaget: 11. december 2012

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forordningen om markedsadgang giver ensidig forudgående midlertidig anvendelse af told-
og kvotefri adgang til de AVS-lande, som afsluttede forhandlingerne vedrørende (foreløbige) 
økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) inden udgangen af 2007. Forordningen er tænkt 
som en midlertidig løsning forud for ratificeringen af aftalerne for at undgå en afbrydelse af 
handelen. Den var baseret på en klar forpligtelse for de pågældende lande til at bevæge sig 
hen imod ratificering og gennemførelse af de aftaler, de havde forhandlet. Kommissionen 
foreslår en ændring af forordningen om markedsadgang for at forbeholde fordelene ved 
forordningen om markedsadgang til de lande, der har ratificeret eller anvendt deres ØPA'er 
senest den 1. januar 2014, dvs. 6 (seks) år efter forordningens ikrafttræden. Af de 36 
støttemodtagere under forordningen om markedsadgang har 19 ratificeret eller anvendt deres 
aftaler. De andre 17 lande har endnu ikke ratificeret eller underskrevet deres aftale. Denne 
situation er uretfærdig over for dem, der har ratificeret, og også over for andre 
udviklingslande, der ikke får fri adgang til EU, skønt de er på tilsvarende udviklingsstadier.
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3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

Den 13. september 2012 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen en 
lovgivningsmæssig beslutning, herunder fire ændringer af Kommissionens forslag. 
Kommissionen afviser tre af disse fire ændringer. To af ændringerne vedrører 
proceduremæssige aspekter vedrørende delegerede retsakter og er ikke i overensstemmelse 
med den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter. Den tredje vedrører datoen for 
ikrafttrædelsen af ændringen af forordningen (der foreslås den 1. januar 2016 i stedet for den 
1. januar 2014).

Den 11. december 2012 vedtog Rådet Kommissionens forslag. Parlamentets ændringer blev 
ikke medtaget. Rådet indførte en ændring, som genindsatte Zimbabwe i bilag I, da landet har 
ratificeret en ØPA-aftale, efter at Kommissionens forslag blev vedtaget. Ændringen er i 
overensstemmelse med selve forslagets grundtanke. Kommissionen kan derfor acceptere den
ændring, som Rådet har indført.

4. KONKLUSION

Kommissionen kan acceptere de ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget.






