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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. .../2014

af ...

om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side

og Republikken Serbien på den anden side

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

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 25.10.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

førstebehandlingsholdning af 28.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-
Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ....
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(1) Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres med-

lemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side ("stabiliserings- og 

associeringsaftalen") blev undertegnet den 29. april 2008 og indgået den 22. juli 20131. 

Stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2013.

(2) Det er nødvendigt at fastsætte regler for anvendelsen af visse af stabiliserings- og associe-

ringsaftalens bestemmelser samt procedurer for vedtagelse af detaljerede gennemførelses-

bestemmelser. 

(3) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsafta-

len bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20112. Da 

gennemførelsesretsakter er led i den fælles handelspolitik, bør undersøgelsesproceduren i 

princippet anvendes til vedtagelse af dem. Når stabiliserings- og associeringsaftalen giver 

mulighed for under ekstraordinære og kritiske omstændigheder at anvende øjeblikkelige 

foranstaltninger, som er nødvendige i den konkrete situation, bør Kommissionen straks

vedtage sådanne gennemførelsesretsakter. Kommissionen bør vedtage gennemførelsesrets-

akter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende land-

brugsprodukter og fiskevarer er påkrævet af særligt hastende årsager. 

                                               
1 Rådets og Kommissionens afgørelse 2013/490/EU, Euratom af 22. juli 2013 om indgåelse af 

stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres med-
lemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (EUT L 278 af 
18.10.2013, s. 14). Aftalen er offentliggjort sammen med førnævnte afgørelse i EUT L 278 
af 18.10.2013, s. 16.

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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(4) Ifølge stabiliserings- og associeringsaftalen kan visse landbrugsprodukter og fiskevarer 

med oprindelse i Serbien importeres til Unionen til en nedsat toldsats inden for rammerne 

af toldkontingenter. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser for forvaltningen 

og revisionen af disse toldkontingenter for at kunne foretage en grundig vurdering af dem.

(5) Hvis det bliver nødvendigt med handelsbeskyttelsesforhandlinger, bør de vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 260/20091, Rådets forordning (EF) 

nr. 1225/20092 eller eventuelt Rådets forordning (EF) nr. 597/20093.

(6) Hvis en medlemsstat giver Kommissionen oplysninger om et eventuelt tilfælde af svig eller 

forsømmelighed i det administrative samarbejde, bør den relevante EU-lovgivning, især 

Rådets forordning (EF) nr. 515/974, finde anvendelse.

(7) Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelser for stabiliserings- og associe-

ringsaftalen og bør derfor finde anvendelse fra stabiliserings- og associeringsaftalens

ikrafttræden.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 260/2009 af 26. februar 2009 om den fælles importordning (EUT 

L 84 af 31.3.2009, s. 1).
2 Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumping-

import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 
22.12.2009, s. 51).

3 Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indfør-
sel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 188 af 
18.7.2009, s. 93).

4 Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlems-
staternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen 
med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 
af 22.3.1997, s. 1).
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(8) Ved stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden, erstattede stabiliserings- og asso-

cieringsaftalen interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem De Europæiske 

Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den an-

den side1 ("interimsaftalen"), som trådte i kraft den 1. februar 2010 og foreskrev en snarlig 

ikrafttræden af bestemmelserne om handel og handelsanliggender i stabiliserings- og asso-

cieringsaftalen. For at sikre en effektiv anvendelse og forvaltning af de toldkontingenter, 

der er tildelt i medfør af interimsaftalen og stabiliserings- og associeringsaftalen, og for at 

sikre retssikkerhed og ligebehandling med hensyn til opkrævning af told bør visse be-

stemmelser i denne forordning finde anvendelse fra datoen for interimsaftalens ikrafttræ-

den —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

                                               
1 EUT L 28 af 30.1.2010, s. 1.
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Artikel 1

Genstand

1. Denne forordning fastlægger reglerne og procedurerne for vedtagelse af detaljerede gen-

nemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen 

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republik-

ken Serbien på den anden side ("stabiliserings- og associeringsaftalen"). 

2. Alle henvisninger i denne forordning til bestemmelser i stabiliserings- og associeringsafta-

len skal i givet fald forstås som henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i interims-

aftalen.

Artikel 2

Indrømmelser for fisk og fiskevarer

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede gennemførelsesbestem-

melser til artikel 14 i interimsaftalen og derefter artikel 29 i stabiliserings- og associeringsaftalen 

vedrørende toldkontingenterne for fisk og fiskevarer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 3, i denne forordning.
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Artikel 3

Toldnedsættelser

1. Præferencetoldsatserne nedrundes til første decimal, jf. dog stk. 2.

2. Præferencesatsen betragtes som en fuldstændig fritagelse, hvis beregningen af præference-

toldsatsen i medfør af stk. 1 giver et af følgende resultater:

a) 1 % eller derunder for værditolden

b) 1 EUR eller derunder pr. individuelt beløb for den specifikke told.

Artikel 4

Tekniske tilpasninger

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter ændringer og tekniske tilpasninger af 

de bestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af

ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af 

nye eller ændrede aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre retsakter mellem Unionen og Re-

publikken Serbien. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i arti-

kel 13, stk. 3.
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Artikel 5

Generel beskyttelsesklausul

Hvis Unionen har brug for at træffe en foranstaltning som omhandlet i artikel 41 i stabiliserings- og 

associeringsaftalen, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter denne foran-

staltning, jf. dog artikel 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 13, stk. 3, i denne forordning, medmindre andet er angivet i artikel 41 i stabiliserings- og as-

socieringsaftalen.

Artikel 6

Knaphedsklausul

Hvis Unionen har brug for at træffe en foranstaltning som omhandlet i artikel 42 i stabiliserings- og 

associeringsaftalen, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter denne foran-

staltning, jf. dog artikel 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 13, stk. 3, i denne forordning.

Artikel 7

Ekstraordinære og kritiske omstændigheder

Foreligger der ekstraordinære og kritiske omstændigheder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, li-

tra b), og artikel 42, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen, kan Kommissionen træffe foran-

staltninger, der finder anvendelse straks, jf. i artikel 41 og 42 i stabiliserings- og associeringsaftalen, 

efter proceduren i artikel 13, stk. 4, i denne forordning.
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Artikel 8

Beskyttelsesklausul for landbrugsprodukter og fiskevarer

1. Uanset procedurerne i artikel 5 og 6 i denne forordning træffer Kommissionen, hvis Unio-

nen har brug for at træffe en foranstaltning som omhandlet i artikel 32, stk. 2, eller arti-

kel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen for så vidt angår landbrugsprodukter og fi-

skevarer, på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ beslutning om de nødven-

dige foranstaltninger, efter omstændighederne, efter at have gjort brug af indbringelsespro-

ceduren i artikel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen. Disse foranstaltninger vedtages 

af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 3, i denne forordning.

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, herunder det i stk. 2 i denne artikel nævnte 

tilfælde, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 13, stk. 4, i denne forordning 

gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

2. Modtager Kommissionen den i stk. 1 omhandlede anmodning fra en medlemsstat, træffer 

den beslutning derom:

a) inden for tre arbejdsdage efter modtagelsen af denne anmodning, såfremt indbringel-

sesproceduren i artikel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen ikke finder anven-

delse, eller

b) inden for tre dage efter afslutningen af den periode på tredive dage, der er nævnt i ar-

tikel 41, stk. 5, litra a), i stabiliserings- og associeringsaftalen, såfremt indbringelses-

proceduren i artikel 41 i stabiliserings- og associeringsaftalen finder anvendelse. 
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Artikel 9

Tilsyn

Med henblik på gennemførelsen af artikel 32, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen oprettes 

der et EU-tilsyn med import af de varer, der er nævnt i bilag V i protokol 3 til stabiliserings- og as-

socieringsaftalen. Proceduren i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/931 finder 

anvendelse.

Artikel 10

Dumping og subsidier

I tilfælde af praksis, som kan foranledige, at Unionen træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i 

artikel 40, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen, træffes der beslutning om indførelse af an-

tidumping- og/eller udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i hen-

holdsvis forordning (EF) nr. 1225/2009 og forordning (EF) nr. 597/2009.

Artikel 11

Konkurrence

1. I tilfælde af praksis, som Kommissionen anser for uforenelig med artikel 73 i stabilise-

rings- og associeringsaftalen, træffer Kommissionen efter behandling af sagen på eget ini-

tiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat beslutning om en egnet foranstaltning i 

henhold til artikel 73 i stabiliserings- og associeringsaftalen.

De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 73, stk. 10, i stabiliserings- og associerings-

aftalen, vedtages i tilfælde af støtte efter procedurerne i forordning (EF) nr. 597/2009. 

                                               
1 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbe-

stemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks 
(EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).



17930/1/13 REV 1 SHO/ajo 10
DGC 2 DA

2. I tilfælde af praksis, der kan foranledige Republikken Serbien til at anvende foranstaltnin-

ger over for Unionen på grundlag af artikel 73 i stabiliserings- og associeringsaftalen, tager 

Kommissionen efter behandling af sagen stilling til, om den pågældende praksis er forene-

lig med principperne i stabiliserings- og associeringsaftalen. Den træffer om fornødent eg-

nede beslutninger på grundlag af kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 101, 102 og 

107 i traktaten.

Artikel 12

Svig eller forsømmelighed i det administrative samarbejde

1. Finder Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne eller på eget initia-

tiv, at betingelserne i artikel 46 i stabiliserings- og associeringsaftalen er opfyldt, skal den 

så hurtigt som muligt:

a) underrette Europa-Parlamentet og Rådet, og

b) meddele stabiliserings- og associeringsudvalget sine resultater sammen med de ob-

jektive oplysninger, som de er baseret på, og indlede konsultationer i stabiliserings-

og associeringsudvalget.

2. Alle meddelelser i henhold til artikel 46, stk. 5, i stabiliserings- og associeringsaftalen of-

fentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsespro-

ceduren i artikel 13, stk. 3, i denne forordning midlertidigt suspendere den relevante præfe-

rencebehandling af produkterne som omhandlet i artikel 46, stk. 4, i stabiliserings- og as-

socieringsaftalen.
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Artikel 13

Udvalgsprocedure

1. Med henblik på artikel 2, 4 og 12 i nærværende forordning bistås Kommissionen af Told-

kodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 184 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 450/20081. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2. Med henblik på artikel 5, 6, 7 og 8 i nærværende forordning bistås Kommissionen af det 

udvalg, der er nedsat ved artikel 4 i forordning (EF) nr. 260/2009. Dette udvalg er et ud-

valg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

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

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8, stk. 1-4, i forordning (EU) 

nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

Artikel 14

Notifikation

Kommissionen foranstalter på Unionens vegne de notifikationer af stabiliserings- og associerings-

rådet og stabiliserings- og associeringsudvalget som krævet i henhold til stabiliserings- og associe-

ringsaftalen. 

                                               
1 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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Artikel 15

Ikrafttræden

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

Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2013. Artikel 2, 3 og 4 finder dog anvendelse fra den

1. februar 2010.

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

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde sit forslag den 10. januar 2012.

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 25. oktober 2012, herunder ni 

ændringsforslag forelagt på vegne af Udvalget om International Handel. Ændringsforslagene 

afspejlede ændringsforslag forelagt i forbindelse med Omnibus I-pakken1 med hensyn til lige 

procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftaler for fire andre Vestbalkanlande.

Gruppen vedrørende den Vestlige Balkanregion drøftede teksten i marts 2012. For at sikre 

sammenhæng mellem de ændringer, som Omnibus I-pakken vil medføre, og den nuværende 

forordning var der enighed om at afvente resultatet af Omnibus I-pakken.

I juni 2013 blev der indgået et kompromis med hensyn til Omnibus I-pakken. Efterfølgende 

forelagde formanden for Gruppen vedrørende den Vestlige Balkanregion en revideret tekst den 

7. oktober 2013. Gruppen opnåede enighed den 14. oktober 2013.

Ved en uformel trilog den 26. november 2013 nåede de to lovgivere til foreløbig enighed med 

henblik på en tidlig andenbehandlingsaftale. Den 17. december 2013 godkendte Europa-

Parlamentets Udvalg om International Handel resultatet af trilogforhandlingerne. Den 18. december 

2013 rettede formanden for det pågældende udvalg en skrivelse til formandskabet, hvori det blev 

angivet, at formanden, hvis Rådet formelt forelagde sin holdning for Parlamentet i den form, som 

det forelå i bilaget til skrivelsen, ville henstille til plenarforsamlingen, at den godkender Rådets 

holdning uden ændringer.

Den 20. januar 2014 nåede Rådet til politisk enighed om den reviderede tekst.

                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger 

vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse 
foranstaltninger (2011/0039 (COD)).
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Under hensyn til ovenstående enighed og efter den juridiske og sproglige gennemgang vedtog 

Rådet sin førstebehandlingsholdning den 28. januar 2014 efter den almindelige 

lovgivningsprocedure i artikel 294, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF). 

II. MÅL

En stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres 

medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side blev undertegnet i 

Luxembourg den 29. april 2008. En interimsaftale bestående af bestemmelser om handel og 

handelsanliggender i stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. februar 2010, og 

selve stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2013 og erstattede dermed 

interimsaftalen.

For at sikre en korrekt og smidig anvendelse forelagde Kommissionen dette forslag til forordning 

vedrørende visse procedurer for anvendelse af disse aftaler. 

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

Rådets ændringer afspejler hovedsageligt behovet for at sikre overensstemmelse med de tilsvarende 

forordninger vedrørende Vestbalkan som ændret af Omnibus I-pakken. Desuden er henvisninger til 

interimsaftalen om nødvendigt blevet fjernet. Europa-Parlamentet kunne acceptere disse ændringer. 
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Centrale elementer

1) Udvalgsproceduren

- Undersøgelsesproceduren blev anvendt i hele proceduren med henblik på at sikre 

overensstemmelse med de tilsvarende forordninger vedrørende Vestbalkan.

- Europa-Parlamentets ændringsforslag, ifølge hvilket en skriftlig procedure kunne afsluttes 

uden resultat efter en beslutning truffet af formanden i det relevante udvalg eller af et flertal af 

udvalgets medlemmer, blev ikke vedtaget, eftersom det ikke var i overensstemmelse med de 

tilsvarende forordninger vedrørende Vestbalkan.

2) Interimsaftalen

For at sikre en effektiv anvendelse og forvaltning af de toldkontingenter, der er tildelt i medfør af 

interimsaftalen og stabiliserings- og associeringsaftalen, og for at sikre retssikkerhed og 

ligebehandling med hensyn til opkrævning af told finder artikel 2, 3 og 4 i forordningen anvendelse 

fra datoen for interimsaftalens ikrafttræden. 

IV. KONKLUSION

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

forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet.

Dette kompromis blev godkendt gennem vedtagelse af en politisk enighed i Coreper den 

15. januar 2014 og i Rådet den 20. januar 2014. Den 18. december 2013 rettede formanden for det 

pågældende udvalg en skrivelse til formandskabet, hvori det blev angivet, at formanden, ville 

henstille til plenarforsamlingen, at den vedtager Rådets holdning uden ændringer, hvis Rådet 

formelt sender Parlamentet sin holdning i den form, hvori den findes i bilaget til skrivelsen.

______________________________
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2011/0465 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse 
procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De 

Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Serbien på den anden side

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument COM(2011) 0938 – 2011/0465 COD):

10. januar 2012

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg:

Ikke relevant

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 25. oktober 2012

Fremsendelse af det ændrede forslag: Ikke relevant

Rådets holdning vedtaget: 28. januar 2014

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med forslaget er at vedtage en forordning om regler og procedurer for 
gennemførelsen af visse handelsrelaterede bestemmelser i stabiliserings- og 
associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene 
side og Republikken Serbien på den anden side og interimsaftalen om handel og 
handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken 
Serbien på den anden side angående f.eks. handelsindrømmelser, tekniske tilpasninger, 
beskyttelsesforanstaltninger, konkurrence og svig. 

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

Dette forslag afhang af resultatet af Omnibus I-pakken. Omnibus I-pakken tjente til at ændre 
gældende handelsbestemmelser med henblik på at indføre de nye komitologiregler efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Nogle af de pågældende forordninger er forordninger til 
gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalerne med andre lande på Vestbalkan, som 
svarer til dette forslag. 

I juli 2013 blev der indgået et kompromis om de nye komitologiregler i Omnibus I-pakken. 
Teksten til forslaget blev ændret for at indarbejde de reviderede komitologiregler, der var 
blevet vedtaget under Omnibus I-pakken om tilsvarende forordninger. Endvidere blev 
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forslaget ændret for at tage hensyn til, at interimsaftalen ophørte med at eksistere, da 
stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2013. Endelig blev der 
opnået enighed om en bestemmelse om anvendelse med tilbagevirkende kraft af 
forordningens artikel 2, 3 og 4, således at disse kunne anvendes fra den 1. februar 2010.
På et uformelt trepartsmøde den 26. november 2013 blev der indgået en foreløbig aftale om 
dette reviderede forslag. 

4. KONKLUSION

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