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Punkt 1 – litra c – nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(i) at sikre, at kapitlet om det 

reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 

gennemskueligt, effektivt, 

konkurrencebetonet økonomisk miljø 

gennem identificering og forhindring af 

mulige fremtidige ikke-toldmæssige 

handelshindringer, som rammer små og 

mellemstore virksomheder i 

uforholdsmæssig stor grad, og fremme af 

handel og investeringer, idet der udvikles 

og sikres det højeste sundhedsbeskyttelses- 

og sikkerhedsniveau i overensstemmelse 

med forsigtighedsprincippet som fastsat i 

artikel 91 i TEUF, forbruger-, arbejds- og 

miljø- og dyrebeskyttelseslovgivningen og 

den kulturelle mangfoldighed, der findes 

inden for EU; under fuld respekt for den 

regeludstedende autonomi at støtte 

indførelsen af en struktureret dialog og et 

samarbejde mellem regulerende 

myndigheder på den mest gennemskuelige 

måde med inddragelse af de interesserede 

parter;  at medtage tværfaglig ekspertise 

om konsekvens og åbenhed i lovgivningen 

i forbindelse med udviklingen og 

gennemførelsen af effektive og 

omkostningseffektive bestemmelser om 

varer og tjenesteydelser, der er bedre 

afstemt efter hinanden;  at sikre, at 

forhandlere på begge sider på grundlag af 

erfaringerne fra adskillige års 

forhandlinger i en række forskellige fora, 

(i) at sikre, at kapitlet om det 

reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 

gennemskueligt, effektivt, 

konkurrencebetonet økonomisk miljø 

gennem identificering og forhindring af 

mulige fremtidige ikke-toldmæssige 

handelshindringer, som rammer små og 

mellemstore virksomheder i 

uforholdsmæssig stor grad, og fremme af 

handel og investeringer, idet der udvikles 

og sikres det højeste sundhedsbeskyttelses- 

og sikkerhedsniveau i overensstemmelse 

med forsigtighedsprincippet som fastsat i 

artikel 91 i TEUF, forbruger-, arbejds- og 

miljø- og dyrebeskyttelseslovgivningen og 

den kulturelle mangfoldighed, der findes 

inden for EU; under fuld respekt for den 

regeludstedende autonomi at støtte 

indførelsen af en struktureret dialog og et 

samarbejde mellem regulerende 

myndigheder på den mest gennemskuelige 

måde med inddragelse af de interesserede 

parter;  at medtage tværfaglig ekspertise 

om konsekvens og åbenhed i lovgivningen 

i forbindelse med udviklingen og 

gennemførelsen af effektive og 

omkostningseffektive bestemmelser om 

varer og tjenesteydelser, der er bedre 

afstemt efter hinanden;  at sikre, at 

forhandlere på begge sider på grundlag af 

erfaringerne fra adskillige års 

forhandlinger i en række forskellige fora, 
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herunder Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd og Forummet på Højt Niveau om 

Reguleringssamarbejde identificerer og 

klart udpeger, hvilke tekniske procedurer 

og standarder der er af afgørende 

betydning og ikke kan forbigås, hvilke 

tekniske procedurer og standarder der kan 

gøre til genstand for en fælles tilgang, 

hvilke tekniske procedurer og standarder, 

hvor det vil være ønskeligt med gensidig 

anerkendelse baseret på en fælles høj 

standard og et stærkt system af 

markedsovervågning, og på hvilke områder 

det er muligt blot at forbedre udvekslingen 

af oplysninger og tilsvarende at sikre, at 

aftalen ikke vil påvirke standarder, som 

endnu ikke er blevet fastsat på områder, 

hvor lovgivningen eller standarderne er 

meget forskellige i USA sammenlignet 

med EU, som f.eks. gennemførelsen af 

eksisterende (ramme-)lovgivning (f.eks. 

REACH) eller vedtagelsen af nye love 

(f.eks. kloning) eller fremtidige 

definitioner, som påvirker 

beskyttelsesniveauet (f.eks. 

hormonforstyrrende kemikalier);  at sikre, 

at alle bestemmelser vedrørende et 

reguleringssamarbejde i TTIP ikke 

fastsætter et proceduremæssigt krav om 

vedtagelse af EU-retsakter, som vedrører 

den, og heller ikke fører til rettigheder, der 

kan håndhæves i den henseende; 

herunder Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd og Forummet på Højt Niveau om 

Reguleringssamarbejde identificerer og 

klart udpeger, hvilke tekniske procedurer 

og standarder der er af afgørende 

betydning og ikke kan forbigås, hvilke 

tekniske procedurer og standarder der kan 

gøre til genstand for en fælles tilgang, 

hvilke tekniske procedurer og standarder, 

f.eks. inspektion af farmaceutiske 

produktionsanlæg, hvor det vil være 

ønskeligt med gensidig anerkendelse 

baseret på en fælles høj standard og et 

stærkt system af markedsovervågning, og 

på hvilke områder det er muligt blot at 

forbedre udvekslingen af oplysninger og 

tilsvarende at sikre, at aftalen ikke vil 

påvirke standarder, som endnu ikke er 

blevet fastsat på områder, hvor 

lovgivningen eller standarderne er meget 

forskellige i USA sammenlignet med EU, 

som f.eks. gennemførelsen af eksisterende 

(ramme-)lovgivning (f.eks. REACH) eller 

vedtagelsen af nye love (f.eks. kloning) 

eller fremtidige definitioner, som påvirker 

beskyttelsesniveauet (f.eks. 

hormonforstyrrende kemikalier);  at sikre, 

at alle bestemmelser vedrørende et 

reguleringssamarbejde i TTIP ikke 

fastsætter et proceduremæssigt krav om 

vedtagelse af EU-retsakter, som vedrører 

den, og heller ikke fører til rettigheder, der 

kan håndhæves i den henseende; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(i) at kombinere forhandlingerne om 

markedsadgang og reguleringssamarbejde 

med indførelse af ambitiøse regler og 

principper under hensyntagen til, at hver 

søjle har sine egne følsomme områder som 

f.eks. men ikke begrænset til bæredygtig 

udvikling, energi, små og mellemstore 

virksomheder, investeringer og statsejende 

virksomheder; 

(i) at kombinere forhandlingerne om 

markedsadgang og reguleringssamarbejde 

med indførelse af ambitiøse regler og 

principper under hensyntagen til, at hver 

søjle har sine egne følsomme områder som 

f.eks. men ikke begrænset til bæredygtig 

udvikling, energi, farmaceutiske 

produkter, små og mellemstore 

virksomheder, investeringer og statsejende 

virksomheder; 

Or. en 

 

 


