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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. …/2013

af

om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik 

for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser

med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger

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 22. november 2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og 

Rådets førstebehandlingsholdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-
Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ....
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(1) En række grundforordninger vedrørende den fælles handelspolitik foreskriver, at retsakter 

vedtages på grundlag af de procedurer, som er fastlagt i Rådets afgørelse 1999/468/EF1.

(2) Der er behov for en gennemgang af de gældende retsakter, som ikke blev tilpasset for-

skriftsproceduren med kontrol inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, med henblik på at 

sikre sammenhæng med bestemmelserne i traktaten. Det er i visse tilfælde hensigtsmæssigt 

at ændre sådanne retsakter for at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser, jf. artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er i nogle tilfælde også 

hensigtsmæssigt at anvende bestemte procedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EU) nr. 182/20112. 

                                               
1 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for ud-

øvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 
17.7.1999, s. 23).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de ge-
nerelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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(3) Følgende forordninger bør derfor ændres: 

– Rådets forordning (EØF) nr. 3030/931

– Rådets forordning (EF) nr. 517/942

– Rådets forordning (EF) nr. 953/20033

– Rådets forordning (EF) nr. 673/20054

– Rådets forordning (EF) nr. 1528/20075

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indfør-

sel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1).
2 Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af 

tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller 
eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel (EFT L 67 
af 10.3.1994, s. 1).

3 Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning til Den Eu-
ropæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (EUT L 135 af 3.6.2003, s. 5).

4 Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 af 25. april 2005 om indførelse af tillægstold på impor-
ten af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 110 af 30.4.2005, 
s. 1).

5 Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger 
for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stille-
havet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i 
aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (EUT L 348 af 
31.12.2007, s. 1).
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– Rådets forordning (EF) nr. 55/20081

– Rådets forordning (EF) nr. 1340/20082

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er ble-

vet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke påvirkes af denne 

forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af autonome handels-

præferencer for Republikken Moldova samt om ændring af forordning (EF) nr. 980/2005 og 
Kommissionens afgørelse 2005/924/EF (EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1).

2 Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålproduk-
ter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan (EUT L 348 af 
24.12.2008, s. 1).
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Artikel 1

De forordninger, der er opført i bilaget til denne forordning, ændres hermed i henhold til bilaget.

Artikel 2

Henvisninger til bestemmelser i de forordninger, der er opført i bilaget til nærværende forordning, 

betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning berører ikke procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i forord-

ningerne opført i bilaget til nærværende forordning, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før 

denne forordnings ikrafttrædelse.
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Artikel 4

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

Tidende.

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

Udfærdiget i , den 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG

LISTE OVER FORORDNINGER UNDER DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK,

SOM ÆNDRET VED TILPASNING TIL ARTIKEL 290 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE ELLER TIL DE GÆLDENDE BESTEMMELSER 

I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 182/2011

1. FORORDNING (EØF) nr. 3030/93

For at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer fungerer hensigtsmæssigt, 

jf. forordning (EØF) nr. 3030/93, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen 

i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med 

hensyn til at ændre bilagene til nævnte forordning, indrømme yderligere muligheder for import, ind-

føre eller tilpasse kvantitative lofter og indføre beskyttelsesforanstaltninger og et tilsynssystem. 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 relevante do-

kumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 3030/93 bør Kommis-

sionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 182/2011.

Rådgivningsproceduren bør anvendes til at indledning og gennemførelse af høringer.
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I forordning (EØF) nr. 3030/93 foretages derfor følgende ændringer:

1) Alle henvisninger til "artikel 17" skal forstås som henvisninger til "artikel 17, stk. 2". 

2) Artikel 2 affattes således: 

"6. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 16a for at tilpasse fastlæggelsen af de i bilag V anførte kvantitative 

lofter og af de varekategorier, som de finder anvendelse på, hvis dette er nødvendigt 

for at sikre, at en senere ændring af den kombinerede nomenklatur (KN) eller beslut-

ninger om ændring af tariferingen af sådanne varer ikke medfører en nedsættelse af 

disse kvantitative lofter.".

3) Artikel 6 affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 16a for at ændre bilagene ved at tilpasse de kvantitative lofter deri 

med henblik på at afhjælpe den i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede situation, 

idet der tages behørigt hensyn til betingelserne i de relevante bilaterale aftaler.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader som følge 

af indførelse i Unionen af tekstilvarer til unormalt lave priser, der kunne være svære 

at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes procedu-

ren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".
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4) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) stk. 1 affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-

stemmelse med artikel 16a for at ændre bilagene, så der åbnes yderligere muligheder 

for indførsel i et givet kontingentår, hvis der i særlige tilfælde opstår behov for sup-

plerende indførsler ud over de i bilag V fastlagte mængder af en eller flere varekate-

gorier.

I en nødsituation, hvor en forsinkelse i tildelingen af yderligere muligheder for ind-

førsel i et givet kontingentår ville forårsage skader på grund af et utilstrækkeligt im-

portvolumen, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt 

hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget 

i henhold til stk. 1. Kommissionen træffer afgørelse inden for en frist på 

15 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning fra en medlemsstat."

b) næstsidste stykke udgår.
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5) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 7, litra b), udgår.

b) Stk. 13 affattes således:

"13. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at ind-

føre kvantitative lofter ved ændring af bilagene i overensstemmelse med artikel 

16a vedrørende foranstaltningerne i stk. 3 og 9.

I hastende tilfælde, enten på Kommissionens eget initiativ eller inden for en 

frist på 10 arbejdsdage efter en anmodning fra en medlemsstat med angivelse 

af grundene til, at sagen haster, og hvis en forsinkelse i indførelsen af foran-

staltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det der-

for er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i 

denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".

6) Artikel 13, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen træffer afgørelse om at ændre bilag III for at indføre en ordning med for-

udgående eller efterfølgende tilsyn. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage dele-

gerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende indførelse af en ordning 

med forudgående tilsyn.".
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7) Artikel 15, stk. 3, 4 og 5, affattes således:

"3. Er Unionen og leverandørlandet ikke inden for den i artikel 16 fastsatte frist nået til 

en tilfredsstillende løsning, og bemærker Kommissionen, at der foreligger klare bevi-

ser for omgåelse, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsak-

ter efter proceduren i artikel 16a for at ændre bilag V med henblik på at afskrive de 

mængder, der svarer til mængden af varer med oprindelse i det berørte leverandør-

land, på de pågældende kvantitative lofter.

Hvis Kommissionen bemærker, at der foreligger klare beviser for omgåelse, og en 

forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger, der omhandler omgåelsen, ville forårsa-

ge skader, der ville være svære at udbedre, og det derfor er påkrævet af særligt ha-

stende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i 

henhold til første afsnit.
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4. I overensstemmelse med bestemmelserne i protokollerne og visse bilaterale aftaler 

indgået med tredjelande kan Unionens myndigheder, hvis der er tilstrækkelige bevi-

ser for, at der foreligger urigtige erklæringer vedrørende fiberindholdet i samt vedrø-

rende mængden, varebeskrivelsen eller tariferingen af varer med oprindelse i de på-

gældende lande, nægte at indføre de pågældende varer. Viser det sig, at der på et af 

disse landes områder foregår omladning eller omdirigering af varer, som ikke har op-

rindelse i det pågældende land, tillægges Kommissionen endvidere beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 16a med henblik på at indføre kvan-

titative lofter for de samme varer med oprindelse i dette land, hvis disse varer ikke 

allerede er undergivet kvantitative lofter, eller afhjælpe den i dette stykke omhandle-

de situation ved at ændre bilag V. 

Hvis Kommissionen bemærker, at der foreligger klare beviser for omgåelse, og en 

forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger, der omhandler omgåelsen, ville forårsa-

ge skader, der ville være svære at udbedre, og det derfor er påkrævet af særligt ha-

stende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i 

henhold til første afsnit.
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5. Foreligger der bevis for, at tredjelande, der er medlemmer af Verdenshandelsorgani-

sationen, men som ikke er opført i bilag V, er involveret, anmoder Kommissionen 

om konsultation med de(t) pågældende land(e) på grundlag af proceduren i artikel 

16, således at der kan træffes foranstaltninger til løsning af problemet. Kommissio-

nen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 16a for at indføre kvantitative lofter over for de(t) pågældende tredjeland(e) 

eller afhjælpe den i nærværende stykke omhandlede situation ved at ændre bilag V.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger, der omhandler omgåelsen, ville 

forårsage skader, der ville være svære at udbedre, og det derfor er påkrævet af særligt 

hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget 

i henhold til første afsnit.".

8) Artikel 16, stk. 1, indledningen, affattes således:

"1. Efter at have fremsendt oplysninger til medlemsstaterne fører Kommissionen de i 

denne forordning omhandlede høringer efter følgende retningslinjer:".
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9) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 16a

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 2, stk. 6, artikel 6, stk. 2, ar-

tikel 8, artikel 10, stk. 13, artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 3, 4 og 5, og artikel 19 i 

denne forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bilag IV og artikel 2, artikel 3, stk. 1 og 3, i 

bilag VII til denne forordning tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 

den ...+.. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser for-

længes stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet el-

ler Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af 

hver periode.

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. Den i artikel 2, stk. 6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 13, artikel 13, stk. 3, 

artikel 15, stk. 3, 4 og 5, og artikel 19 i denne forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bi-

lag IV og artikel 2, artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag VII til denne forordning omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentlig-

gørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 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 2, stk. 6, artikel 8, artikel 10, stk. 

13, artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 3, 4 og 5, og artikel 19 i denne forordning samt 

artikel 4, stk. 3, i bilag IV til denne forordning træder kun i kraft, hvis hverken Euro-

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

meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og 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 må-

neder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 2, artikel 3, 

stk. 1 og 3 i bilag VII til denne forordning træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

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

delelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Euro-

pa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommis-

sionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Artikel 16b

Hasteprocedure

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og an-

vendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Eu-

ropa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendel-

se af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 16a, stk. 5 eller 6, gøre 

indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten 

straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre 

indsigelse."
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10) Artikel 17, overskriften, og stk. 1 og 2, affattes således:

"Artikel 17

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af tekstiludvalget nedsat ved artikel 25 i Rådets forordning 

(EF) nr. 517/94*. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 182/2011**.

1a Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

__________________

* Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indfør-
sel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, 
protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for 
indførsel (EUT L 67 af 10.3.1994, s. 1).

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, 
s. 13).".
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11) Artikel 17a affattes således:

"Artikel 17a

Tekstiludvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forord-

ning, som rejses af Kommissionen eller efter anmodning fra en medlemsstat.".

12) Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16a for at foretage ændringer af de relevante bilag til denne forordning, som er 

nødvendige af hensyn til indgåelse, ændring eller udløb af aftaler, protokoller og arrange-

menter med tredjelande eller på grund af ændringer i EU-reglerne vedrørende statistik, 

toldordninger eller fælles importordninger.".
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13) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 19a

Rapport

Kommissionen medtager oplysninger om gennemførelsen af denne forordning i sin årlige 

rapport om anvendelse og gennemførelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger forelagt 

for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 22a i Rådets forordning (EF) 

nr. 1225/2009**.

____________________

** Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod 
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 
(EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).".

14) Bilag IV, artikel 4, stk. 3, affattes således:

"3. Fastslås det, at bestemmelserne i denne forordning er overtrådt, og efter at have op-

nået det eller de pågældende leverandørlandes indforståelse tillægges Kommissionen 

beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a i 

denne forordning vedrørende ændringer af de relevante bilag til denne forordning, 

der er nødvendige for at hindre en gentagelse af sådanne overtrædelser.
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Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger over for overtrædelser af denne 

forordning ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er 

påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne for-

ordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".

15) Bilag VII, artikel 2, affattes således:

"Artikel 2

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16a i denne forordning for at undergive genindførsel, der ikke er omfattet af 

dette bilag, specifikke kvantitative lofter, forudsat at de pågældende varer er undergivet de 

i artikel 2 i denne forordning omhandlede kvantitative lofter.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger over genindførsel af handel med passiv 

forædling ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkræ-

vet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på de-

legerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".
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16) I bilag VII, artikel 3, foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-

stemmelse med artikel 16a i denne forordning, så overførsler mellem kategori-

er og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter 

fra et år til et andet kan finde sted.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader ved 

at forsinke handel med passiv forædling som følge af det retlige krav om at ud-

føre sådanne overførsler fra den ene år til det næste og sådanne skader kunne 

være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, 

anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter 

vedtaget i henhold til første afsnit."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-

stemmelse med artikel 16a i denne forordning for at tilpasse de specifikke 

kvantitative lofter, hvis der opstår behov for yderligere indførsel.
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Hvis en forsinkelse i tilpasningen af de specifikke kvantitative lofter, hvor der 

er behov for yderligere indførsel, ville forårsage skader ved at forsinke adgan-

gen til en sådan påkrævet yderligere indførsel, der kunne være svære at afhjæl-

pe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren 

i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

første afsnit.".

2. FORORDNING (EF) nr. 517/94

For at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer, som ikke er omfattet af 

bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for ind-

førsel, fungerer hensigtsmæssigt, jf. forordning (EF) nr. 517/94, bør beføjelsen til at vedtage retsak-

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

Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilagene til nævnte forordning, ændringer af 

indførselsreglerne og anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger og tilsyn i overensstemmelse med 

nævnte 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 relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet.

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 517/94 bør Kommissi-

onen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med for-

ordning (EU) nr. 182/2011.



13284/1/13 REV 1 KMR/iam 17
BILAG DGC 1A DA

Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger i betragtning af disse 

foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de endelige be-

skyttelsesforanstaltninger.

I forordning (EF) nr. 517/94 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3. Tekstilvarer, der er nævnt i bilag V til denne forordning, og som har oprindelse i de 

deri nævnte lande, kan indføres i Unionen, forudsat at Kommissionen fastsætter et 

årligt kvantitativt loft. Alle sådanne kvantitative lofter skal baseres på tidligere han-

delsstrømme eller, hvis sådanne ikke tilgængelige, et velbegrundet skøn af sådanne 

handelsstrømme. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsak-

ter for at ændre de relevante bilag til nærværende forordning i overensstemmelse 

med artikel 25a vedrørende fastsættelsen af sådanne årlige kvantitative lofter."

2) Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Det i artikel 25 nævnte udvalg kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anven-

delsen af denne forordning, som rejses af Kommissionen eller efter anmodning fra en 

medlemsstat.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 25a vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpas-

se bilag III til VII til denne forordning, hvis der opdages problemer i forbindelse med 

deres effektive funktion.".
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3) I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Finder Kommissionen det godtgjort, at der foreligger tilstrækkelige beviser til 

at iværksætte en undersøgelse med hensyn til betingelserne for indførsel af de 

artikel 1 nævnte varer, skal den indlede en undersøgelse. Kommissionen frem-

sender oplysninger til medlemsstaterne, når den har fastslået, at der er behov 

for at indlede en sådan undersøgelse."

b) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Ud over de oplysninger, der forelægges i henhold til artikel 6, indhenter Kom-

missionen alle de oplysninger, den skønner nødvendige og bestræber sig på at 

undersøge og efterprøve disse oplysninger hos importører, handlende, repræ-

sentanter, producenter samt erhvervssammenslutninger og -organisationer." 

4) Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2. Finder Kommissionen det ikke nødvendigt at træffe tilsyns- eller beskyttelsesforan-

staltninger på EU-plan, træffer den efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2, 

afgørelse om at afslutte undersøgelserne, hvori den redegør for de væsentligste kon-

klusioner af undersøgelsen.".
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5) I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a) stk. 1, litra a) og b), affattes således:

"a) at indføre efterfølgende EU-tilsyn med en given indførsel efter rådgivningspro-

ceduren i artikel 25, stk. 1a

b) at indføre forudgående EU-tilsyn med en given import efter rådgivningsproce-

duren i artikel 25, stk. 1a, for at følge udviklingen i denne import." 

b) Stk. 2, litra a) og b), affattes således:

"a) at indføre efterfølgende EU-tilsyn med en given indførsel efter rådgivningspro-

ceduren i artikel 25, stk. 1a 

b) at indføre forudgående EU-tilsyn med en given import efter rådgivningsproce-

duren i artikel 25, stk. 1a, for at følge udviklingen i denne import.". 

6) Artikel 12, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 25a vedrørende de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2 i 

nærværende artikel for at ændre reglerne for indførsel for den pågældende vare, her-

under ved at ændre bilagene til denne forordning.".
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7) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

I krisesituationer, hvor fraværet af foranstaltninger ville forårsage uoprettelig skade for 

Unionens industri, og hvis Kommissionen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra 

en medlemsstat konstaterer, at de betingelser, der er nævnt i artikel 12, stk. 1 og 2, er op-

fyldt, og finder, at en given varekategori, som er opført i bilag I til nærværende forordning

og ikke undergivet nogen kvantitative restriktioner, bør være undergivet kvantitative lofter 

eller efterfølgende eller forudgående tilsyn, og det derfor er påkrævet af særligt hastende 

årsager finder proceduren i artikel 25b anvendelse på de delegerede retsakter i artikel 12, 

stk. 1 og 2 for at ændre reglerne for indførsel af pågældende vare, herunder ved at ændre 

bilagene til denne forordning."

8) Artikel 15, indledningen, affattes således:

"Er det sandsynligt, at den i artikel 12, stk. 2, omhandlede situation opstår, kan Kommissi-

onen efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ efter rådgivningsprocedu-

ren i artikel 25, stk. 1a:".

9) Artikel 16, stk. 3, affattes således:

"Disse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med den passende procedure, der fin-

der anvendelse på foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 10, 11 og 12.".
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10) Artikel 25, stk. 1, 2, 3 og 4, affattes således:

"Artikel 25

1. Kommissionen bistås af tekstiludvalget. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

1a Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, 
s. 13).".
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11) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 25a

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 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, ar-

tikel 12, stk. 3, artikel 13 og artikel 28, tillægges Kommissionen for en periode på 

fem år fra den ...+. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af befø-

jelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13 og 28 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentlig-

gørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 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. 

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2 og artikel 13 og 28 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 og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af den-

ne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. 

Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3 og artikel 12, stk. 3, 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 og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af den-

ne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. 

Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 25b

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og an-

vendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Eu-

ropa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendel-

se af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 25a, stk. 5, gøre indsi-

gelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks 

efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigel-

se.".

12) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 26a

Kommissionen inkluderer oplysninger om anvendelsen af denne forordning i sin årlige 

rapport om anvendelse og gennemførelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger forelagt 

for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 22a i forordning (EF) nr. 

1225/2009**.

____________________

** Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod 
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 
(EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).".
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13) Artikel 28 affattes således:

"Artikel 28

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 25a for at foretage ændringer af de relevante bilag, der måtte være nødvendige 

for at tage hensyn til indgåelse, ændring eller udløb af aftaler eller arrangementer med tred-

jelande eller ændringer i Unionens regler om statistikker, toldarrangementer eller fælles 

importordninger.".

3. FORORDNING (EF) nr. 953/2003

For at tilføje varer til listen over varer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 953/2003, bør beføjel-

sen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i trakta-

ten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilagene til nævnte 

forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit for-

beredende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen 

og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendel-

se af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
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I forordning (EF) nr. 953/2003 foretages derfor følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) stk. 3 udgår

b) stk. 4 affattes således:

"4. Hvis Kommissionen fastslår, at en vare opfylder kravene i denne forordning 

opfyldes, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, for at tilføje det pågældende produkt 

på listen i bilag I ved næste ajourføring. Kommissionen underretter ansøgeren 

om sin afgørelse inden 15 dage efter vedtagelsen heraf.

Hvis en forsinkelse i tilføjelsen af en vare til bilag I ville forårsage en forsinket 

reaktion på et akut behov for adgang til overkommelige essentielle lægemidler 

i et udviklingsland og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, an-

vendes proceduren i artikel 5a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

første afsnit."
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c) stk. 9 affattes således:

"9. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-

stemmelse med artikel 5, stk. 6, hvis det er nødvendigt at foretage tilpasninger i 

bilag II, III og IV, for at revidere listen over sygdomme og bestemmelseslande, 

der er omfattet af denne forordning, samt den metode, der anvendes til at iden-

tificere produkter til differentieret pris, i lyset af erfaringen med dens anvendel-

se eller som svar på en sundhedskrise.".

2) Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

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 4, tillægges Kommissionen 

for en periode på fem år fra den …+. Kommissionen udarbejder en rapport vedrøren-

de delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. De-

legationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, med-

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

måneder inden udløbet af hver periode.

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegatio-

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

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

dende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldig-

heden 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 4, stk. 4, 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 og Rådet, 

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

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

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 9, 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 og Rådet, 

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

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

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
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3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 5a

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og an-

vendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Eu-

ropa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendel-

se af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5, stk. 5 og 6, gøre ind-

sigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten 

straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre 

indsigelse.".

4) I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a) stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

om, hvilke mængder der udføres til differentierede priser herunder de mæng-

der, der udføres inden for rammerne af en partnerskabsaftale mellem fabrikan-

ten og regeringen for et bestemmelsesland. I rapporten gennemgås med henblik 

på artikel 3 anvendelsesområdet for lande- og sygdomskriterierne og de gene-

relle kriterier."



13284/1/13 REV 1 KMR/iam 30
BILAG DGC 1A DA

b) følgende stykker tilføjes: 

"3. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra forelæggelsen af Kommissio-

nens rapport indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets 

ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål ved-

rørende anvendelsen af denne forordning.

4. Senest seks måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten for Europa-

Parlamentet og Rådet offentliggøres rapporten af Kommissionen.".

4. FORORDNING (EF) nr. 673/2005

Beføjelsen til at vedtage retsakter for at foretage de fornødne tilpasninger af bestemmelserne i for-

ordning (EF) nr. 673/2005, bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af satsen for til-

lægstolden eller listerne i bilag I og II til forordning (EF) nr. 673/2005 på de betingelser, der er fast-

sat i forordningen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under 

sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forbere-

delsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig frem-

sendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 
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I forordning (EF) nr. 673/2005 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 4 for at foretage tilpasninger og ændringer i henhold til nærværen-

de artikel.

Hvis oplysninger om udbetalinger foretaget af De Forenede Stater gøres tilgængelige 

i slutningen af året på en sådan måde, at det ikke er muligt at opfylde WTO- og lov-

pligtige tidsfrister ved at anvende proceduren i artikel 4 og hvis det i tilfælde af til-

pasninger og ændringer af bilagene er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes 

proceduren i artikel 4a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".

2) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

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 3, stk. 3, tillægges Kommis-

sionen for en periode på fem år fra den …+. Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårspe-

rioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varig-

hed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. Den i artikel 3, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbage-

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

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. 

Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Uni-

ons Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden 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 3, stk.3, 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 og Rådet, 

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

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

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.". 
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3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 4a

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og an-

vendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Eu-

ropa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendel-

se af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 4, stk. 5, gøre indsigel-

se mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks ef-

ter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigel-

se.".
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5. FORORDNING (EF) nr. 1528/2007

For at foretage tekniske tilpasninger af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i 

gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), jf. forordning (EF) nr. 1528/2007, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af bilag I til nævnte 

forordning med henblik på at tilføje eller fjerne regioner eller stater, og for så vidt angår indførelse 

af tekniske ændringer af bilag II til forordningen, som er nødvendige som følge af anvendelsen af 

dette bilag. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forbe-

redende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

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

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen ændrer ved delegerede retsakter i overensstemmelse med arti-

kel 24a bilag I for at tilføje regioner eller stater i gruppen af AVS-stater, der 

har afsluttet forhandlinger om en aftale mellem Unionen og den pågældende 

region eller stat, som i det mindste opfylder kravene i artikel XXIV i 

GATT 1994." 
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b) i stk. 3 affattes indledningen således:

"3. En sådan region eller stat forbliver opført i bilag I til nærværende forordning, 

medmindre Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse 

med artikel 24a om ændring af bilag I for at fjerne en region eller stat fra bila-

get, hvilket navnlig vil ske når:". 

2) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) stk. 3 affattes således:

"3. Kommissionen bistås af det Toldkodeksudvalg, der er nedsat ved artikel 184 i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008**.

___________________

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om 
EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1)."
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b) følgende stykker tilføjes:

"4. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-

stemmelse med artikel 24a i nærværende forordning vedrørende tekniske æn-

dringer af bilag II, der er nødvendige for at tage hensyn til ændringer af anden 

EU-toldlovgivning.

5. Der kan vedtages afgørelser om forvaltningen af bilag II til nærværende for-

ordning efter proceduren i artikel 183 og 184 i forordning (EF) nr. 450/2008.".

3) Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

Tilpasning til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 24a i nærværende forordning vedrørende tekniske ændringer af artikel 5 og ar-

tikel 8-22, som er nødvendige som følge af forskelle mellem denne forordning og aftaler, 

der finder anvendelse midlertidigt, eller som indgås i henhold til artikel 218 i TEUF med 

de regioner eller stater, der er opført i bilag I til nærværende forordning." 
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4) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 24a

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 2, stk. 2 og 3, artikel 4, 

stk. 4, og artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …+

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stil-

tiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 4, og artikel 23 omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En af-

gørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af af-

gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i 

afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft.

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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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 4, stk. 4, og artikel 23 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 

og 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 forlæn-

ges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 3, 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 og Rå-

det, 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." 
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6. FORORDNING (EF) nr. 55/2008

For at muliggøre tilpasning af forordning (EF) nr. 55/2008 bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

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

Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer, som er nødvendige i lyset af ændringer i told-

koder eller indgåelse af aftaler med Moldova. 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 relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

I forordning (EF) nr. 55/2008 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

Tildeling af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 8a for at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger af bestemmelserne i 

denne forordning som følge af:

a) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingerne

b) indgåelsen af andre aftaler mellem Unionen og Moldova i det omfang, ændringer og 

tilpasninger vedrører bilagene til denne forordning.".
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2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 8a

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 7, tillægges Kommissionen 

for en periode på fem år fra den …+. Kommissionen udarbejder en rapport vedrøren-

de delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. De-

legationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, med-

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

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegatio-

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

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

dende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldig-

heden 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. 

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 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 og 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 må-

neder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.". 

3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 12a

Rapport

Kommissionen medtager oplysninger om gennemførelsen af denne forordning i sin årlige 

rapport om anvendelse og gennemførelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger forelagt 

for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 22a i Rådets forordning (EF) nr. 

1225/2009**.

__________________

** Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod 
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
(EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).".
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7. FORORDNING (EF) nr. 1340/2008

For at muliggøre effektiv forvaltning af visse restriktioner, jf. forordning (EF) nr. 1340/2008, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag V til 

nævnte forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under 

sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forbere-

delsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig frem-

sendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

I forordning (EF) nr. 1340/2008 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 3, affattes således:

"3. Er Unionen og Republikken Kasakhstan ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende 

løsning, og bemærker Kommissionen, at der foreligger klare beviser for omgåelse, 

tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstem-

melse med artikel 16a for at afskrive de mængder, der svarer til mængden af produk-

ter med oprindelse i Republikken Kasakhstan, på de kvantitative lofter og ændre bi-

lag V til nærværende forordning i overensstemmelse hermed.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger for at afhjælpe en veldokumente-

ret omgåelse hurtigst muligt ville forårsage skader, der kunne være svære at udbedre, 

og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 

16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til første afsnit.".
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2) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 16a

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 5, stk. 3, tillægges Kommis-

sionen for en periode på fem år fra den …+. Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårspe-

rioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varig-

hed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbage-

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

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. 

Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Uni-

ons Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden 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. 

                                               
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 3, 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 og Rådet, 

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

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

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Artikel 16b

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og an-

vendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Eu-

ropa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendel-

se af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 16a, stk. 5, gøre indsi-

gelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks 

efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigel-

se.".
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I. INDLEDNING

1. Den 15. juni 2011 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så 

vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik 

på vedtagelse af visse foranstaltninger1 (Omnibusretsakt II).

2. Den 22. november 2012 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsholdning til 

Omnibusretsakt II2 efter den almindelige lovgivningsprocedure.

3. En lang række spørgsmål i forslaget var de samme som i Omnibusretsakt I, og det blev 

derfor for at opnå et kohærent resultat besluttet at føre forhandlingerne om de to sager 

parallelt.

4. Den 20. februar 2013 vedtog Coreper forhandlingsmandatet med henblik på trilogen. 

Den 5. juni 2013 fandt det endelige trilogmøde sted, hvor der blev opnået enighed om 

en kompromispakke. Den 7. juni 2013 tilsluttede Handelspolitikudvalget (suppleanter) 

sig formandskabets kompromispakke og sikrede derved et positivt udfald af trilogerne. 

Coreper er på mødet den 12. juni 2013 og Rådet på samlingen den 14. juni 2013 blevet 

orienteret om denne udvikling3. Herefter har formandskabet i samarbejde med Europa-

Parlamentet og Kommissionen udarbejdet den fulde tekst til den pågældende 

forordning, idet kompromispakken er indarbejdet i retsakten. 

Disse konsoliderede tekster er blevet godkendt af Handelsgruppen den 5. juli 2013, og 

Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel (INTA) har ved en afstemning 

den 11. juli 2013 givet sin godkendelse.

                                               
1 dok. 11762/11.
2 dok. T7-0447/2012.
3 dok. 10286/13.
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5. Den 11. juli 2013 blev formanden for Coreper i en skrivelse4 orienteret af formanden for 

Udvalget om International Handel om, at INTA har tilsluttet sig den konsoliderede 

tekst, idet det blev påpeget, at hvis Rådet formelt fremsender sin holdning til 

Parlamentet i den nuværende form, jf. bilaget til nævnte skrivelse, vil han henstille til 

plenum, at Rådets holdning accepteres uden ændringer under Parlamentets 

andenbehandling med forbehold af jurist-lingvisternes endelige udformning af teksten.

6. COREPER godkendte den endelige kompromistekst den 18. juli 20135.

7. På grundlag heraf bekræftede Rådet den 23. september 2013 (via Coreper den 

18. september 2013) den politiske enighed om forordningen6.

8. Under hensyn til ovenstående enighed og efter den juridiske og sproglige gennemgang 

vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 15. november 2013 efter den 

almindelige lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF).

II. FORMÅL

Lissabontraktatens ikrafttrædelse har medført omfattende ændringer af bestemmelser for 

vedtagelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og for gennemførelsen af den 

fælles handelspolitik.

Den fastsatte navnlig, at den almindelige lovgivningsprocedure skal anvendes i forbindelse 

med EU's handelspolitik.

Til forskel fra Omnibusretsakt I ændrer Omnibusretsakt II alle de resterende 

beslutningsprocedurer i handelspolitiklovgivningen, hvor det er hensigtsmæssigt, for at 

tillægge Kommissionen delegerede beføjelser, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF).

                                               
4 dok. EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
5 dok. 12276/13.
6 dok. 13357/13.
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Det er i nogle tilfælde også hensigtsmæssigt at anvende bestemte procedurer i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20117.

Følgelig vil forordningen fastlægge en mere virkningsfuld og effektiv mekanisme for 

Kommissionens delegerede beføjelser og dermed sikre forenelighed med de bestemmelser, 

der blev indført ved Lissabontraktaten.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

De vigtigste spørgsmål, der nødvendiggjorde ændringer, var: 

- anvendelsen af hasteproceduren

- tilpasning af bilagene

- forordningernes anvendelsesområde

- gyldighedsperioden og forlængelse af delegerede retsakter

- varigheden af indsigelsesperioden mod delegerede retsakter

- tillæggelse af delegerede beføjelser til vedtagelse af visse beskyttelsesforanstaltninger.

IV. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som der blev opnået enighed om i 

forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommissionen. Dette 

kompromis blev godkendt gennem vedtagelse af en politisk enighed i Rådet den 

23. september 2013, via Coreper den 18. september 2013.

                                               
7 EUT L 55 af 28.3.2011, s. 13.
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Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel har i en skrivelse til 

formanden for Coreper8 oplyst, at han vil henstille til plenarforsamlingen, at den accepterer 

Rådets holdning uden ændringer ved Parlamentets andenbehandling med forbehold af jurist-

lingvistgennemgangen, hvis Rådet formelt sender Parlamentet sin holdning i den form, hvori 

den foreligger i bilaget til skrivelsen.

                                               
8 dok. EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
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2011/0153 (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 visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for 

så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse 
foranstaltninger (2011/0153 (COD))

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2011) 349 endelig – (2011/0153(COD))):

15. juni 2011

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg:

foreligger ikke

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 22. november 2012

Rådets holdning vedtaget: 15. november 2013

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG
Forslaget afspejler ændringerne i EU-regelsættet og den institutionelle balance, som fulgte af 
ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten. Det tilpasser de forordninger, det omfatter, til artikel 290 
og 291 i TEUF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. 

Dette forslag ledsager det første forslag, Kommissionen fremsatte om handelspolitik, kaldet 
"Trade Omnibus I" (2011/0039 (COD)) og behandler alle tilbageværende 
beslutningsprocedurer på det handelspolitiske område for om nødvendigt at tilpasse dem til 
ordningen for delegerede retsakter fastsat i artikel 290.

Ved at tilpasse procedurerne til standardprocedurerne skabes der med forslaget samtidig en 
bedre forståelse af de gældende procedurer i handelspolitikken og en større gennemsigtighed i 
den horisontale forordning, hvilket vil skabe større åbenhed om gennemførelsen af 
handelspolitikken.

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING
Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med resultatet af det seneste 
trilogmøde mellem Europa-Parlamentet og Rådet den 5. juni 2013 og er efterfølgende blevet 
bekræftet af de to institutioner på Coreper- og INTA-niveau i juli 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2011/0039
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4. KONKLUSION
Kommissionen kan acceptere de ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget. 
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