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ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 
af Udvalget om International Handel

Betænkning
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under 
henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Forslag til forordning (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Forenede Kongeriges udtræden 
af EU vil have betydning for Det Forenede 
Kongeriges og EU's relationer med 
tredjeparter, navnlig inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), 
som de begge er oprindelige medlemmer 
af.

(2) Det Forenede Kongeriges udtræden 
af Unionen vil have betydning for Det 
Forenede Kongeriges og Unionens 
relationer med tredjeparter, navnlig inden 
for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), 
som de begge er oprindelige medlemmer 
af. Da denne proces vil finde sted samtidig 
med forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) og i betragtning 
af den andel, der er afsat til 
landbrugssektoren i FFR, kan dette få 
store følgevirkninger for denne sektor, og 
derfor vil der være behov for en vis grad 
af forsigtighed under disse forhandlinger.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til WTO's regler skal en 
sådan fordeling af toldkontingenter, der er 
opført på EU's liste over indrømmelser og 
forpligtelser, foretages i henhold til artikel 
XXVIII i den almindelige overenskomst 
om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 
1994"). EU vil således efter afslutning af 
den indledende kontakt indlede 
forhandlinger med WTO-medlemmer, der 
har en hovedleverandørinteresse eller 
væsentlig interesse eller en oprindelig 
forhandlingsret under hvert enkelt 
toldkontingent.

(4) I henhold til WTO's regler skal en 
sådan fordeling af toldkontingenter, der er 
opført på Unionens liste over 
indrømmelser og forpligtelser, foretages i 
henhold til artikel XXVIII i den 
almindelige overenskomst om told og 
udenrigshandel 1994 ("GATT 1994"). 
Unionen vil således efter afslutning af den 
indledende kontakt indlede forhandlinger 
med WTO-medlemmer, der har en 
hovedleverandørinteresse eller væsentlig 
interesse eller en oprindelig forhandlingsret 
under hvert enkelt toldkontingent. 
Omfanget af disse forhandlinger bør være 
begrænset og bør på ingen måde omfatte 
en genforhandling af de generelle 
betingelser eller graden af adgang for 
varer til Unionens marked.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Følgende metode bør derfor 
anvendes: I første omgang bør Det 
Forenede Kongeriges andel af anvendelsen 
af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. 
Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det 
Forenede Kongeriges andel af den samlede 
EU-import under toldkontingentet over en 
nylig, repræsentativ treårig periode. Denne 
anvendelsesandel anvendes derpå på hele 
listen over toldkontingentmængder med 
henblik på at fastlægge Det Forenede 
Kongeriges andel af et givet 
toldkontingent. EU's andel er således den 
resterende del af det pågældende 
toldkontingent. Dette betyder, at den 
samlede mængde for et givet 
toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-
mængden = den gældende EU-28-mængde 
– Det Forenede Kongeriges mængde). De 

(6) Følgende metode bør derfor 
anvendes: I første omgang bør Det 
Forenede Kongeriges andel af anvendelsen 
af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. 
Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det 
Forenede Kongeriges andel af den samlede 
EU-import under toldkontingentet over en 
nylig, repræsentativ treårig periode. Denne 
anvendelsesandel anvendes derpå på hele 
listen over toldkontingentmængder, idet 
der tages hensyn til eventuelt uopbrugte 
kvoter, med henblik på at fastlægge Det 
Forenede Kongeriges andel af et givet 
toldkontingent. Unionens andel er således 
den resterende del af det pågældende 
toldkontingent. Dette betyder, at den 
samlede mængde for et givet 
toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-
mængden = den gældende EU-28-mængde 
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underliggende data bør trækkes ud af 
Kommissionens relevante databaser.

– Det Forenede Kongeriges mængde). De 
underliggende data bør trækkes ud af 
Kommissionens relevante databaser.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Metoden til bestemmelse af andelen 
af anvendelsen af hvert enkelt 
toldkontingent er blevet fastlagt og aftalt 
af Unionen og Det Forenede Kongerige i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
XXVIII i GATT 1994, og derfor bør 
denne metode bibeholdes i sin helhed, så 
der sikres en ensartet anvendelse af den.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Hvad angår de berørte 
toldkontingenter for landbrugsprodukter, er 
der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 
1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er 
nødvendigt for forvaltningen af 
toldkontingenterne, når disse er fordelt i 
henhold til nærværende forordning. Hvad 
angår toldkontingenterne for fisk og 
industriprodukter og visse bearbejdede 
landbrugsprodukter, forvaltes disse i 
henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. 
De berørte toldkontingentmængder er 
fastsat i bilag I til nævnte forordning, 
hvorfor det bør erstattes af de mængder, 
der er fastsat i del B i bilaget til 
nærværende forordning.

(8) Hvad angår de berørte 
toldkontingenter for landbrugsprodukter, er 
der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 
1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er 
nødvendigt for forvaltningen af 
toldkontingenterne, når disse er fordelt i 
henhold til nærværende forordning. Denne 
forvaltning skal derfor varetages i 
overensstemmelse med den Unionens 
landbrugsmodel på grundlag af 
landbrugsaktivitetens multifunktionalitet, 
idet der også lægges vægt på udtrykkelig 
anerkendelse af ikkekommercielle hensyn 
og imødekommelse af offentlighedens 
behov vedrørende fødevaresikkerhed, 
miljøbeskyttelse, fødevarekvalitet og 
dyrevelfærd. Hvad angår 
toldkontingenterne for fisk og 
industriprodukter og visse bearbejdede 
landbrugsprodukter, forvaltes disse i 
henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. 
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De berørte toldkontingentmængder er 
fastsat i bilag I til nævnte forordning, 
hvorfor det bør erstattes af de mængder, 
der er fastsat i del B i bilaget til 
nærværende forordning.

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 
17. december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 
347 af 20.12.2013, s. 671).

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 
17. december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 
347 af 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. 
december 1999 om åbning og forvaltning 
af GATT-bundne 
fællesskabstoldkontingenter og visse andre 
fællesskabstoldkontingenter og om visse 
gennemførelsesbestemmelser for så vidt 
angår tilpasning af disse toldkontingenter 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. 
december 1999 om åbning og forvaltning 
af GATT-bundne 
fællesskabstoldkontingenter og visse andre 
fællesskabstoldkontingenter og om visse 
gennemførelsesbestemmelser for så vidt 
angår tilpasning af disse toldkontingenter 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til de grundlæggende principper i aftalen om landbrug i GATT, 
således at disse også anvendes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af denne 
fordeling af toldkontingenter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til at 
forhandlingerne med de berørte WTO-
medlemmer finder sted sideløbende med 
den almindelige lovgivningsprocedure for 
vedtagelse af denne forordning, er det 
nødvendigt i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at tildele Kommissionen 
beføjelser til at ændre bilaget til denne 
forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 

(9) Under hensyntagen til at 
forhandlingerne med de berørte WTO-
medlemmer finder sted sideløbende med 
den almindelige lovgivningsprocedure for 
vedtagelse af denne forordning, er det 
nødvendigt i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at tildele Kommissionen 
beføjelser til at ændre bilaget til denne 
forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 
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32/2000 for så vidt angår mængderne for 
de toldkontingenter, der er opført deri, med 
henblik på at tage højde for de aftaler, der 
indgås, eller relevante oplysninger, som 
Kommissionen måtte komme i besiddelse 
af i forbindelse med disse forhandlinger, og 
som måtte pege i retning af, at særlige 
faktorer, der ikke tidligere var kendt, 
kræver en tilpasning af fordelingen af 
toldkontingenterne mellem EU og Det 
Forenede Kongerige. Det samme bør være 
muligt, i tilfælde hvor sådanne 
oplysninger bliver tilgængelige uden for 
rammerne af forhandlingerne.

32/2000 for så vidt angår mængderne for 
de toldkontingenter, der er opført deri. 
Disse bilag bør kun ændres med henblik 
på at tage højde for de internationale 
aftaler, der indgås, eller relevante 
oplysninger, som Kommissionen måtte 
komme i besiddelse af enten i forbindelse 
med disse forhandlinger eller uden for 
forhandlingerne, og som måtte pege i 
retning af, at særlige faktorer, der ikke 
tidligere var kendt, kræver en tilpasning af 
fordelingen af toldkontingenterne mellem 
Unionen og Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 
tillægger Kommissionen beføjelser til at 
gennemføre nogle af den nævnte 
forordnings bestemmelser. Efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden er det 
hensigtsmæssigt at bringe disse beføjelser 
i overensstemmelse med artikel 290 og 
291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF). En sådan 
tilpasning, hvor det er hensigtsmæssigt, 
bør ske ved at tillægge Kommissionen 
delegerede beføjelser og ved at anvende 
visse procedurer i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011. 
Med henblik herpå bør de 
gennemførelsesbeføjelser, som 
Kommissionen er tillagt ved nævnte 
forordning, erstattes af beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Den del af Unionens toldkontingenter, der 
er fastsat i artikel 1, fastsættes ved 
anvendelse af følgende procedure:
1) Unionens anvendelsesandel af 
importen i procent for hvert individuelle 
toldkontingent fastsættes over en nylig 
repræsentativ treårig periode.
2) Unionens anvendelsesandel af 
importen i procent anvendes på hele listen 
over toldkontingentmængder med henblik 
på at fastlægge Det Forenede Kongeriges 
andel af et givet toldkontingent.
3) For de individuelle 
toldkontingenter, for hvilke der ikke kan 
registreres nogen handel i den i punkt 1 
omhandlede repræsentative periode, 
fastsættes i stedet Unionens andel ved at 
anvende proceduren i punkt 2 på 
grundlag af Unionens anvendelsesandel 
af importen i procent af et andet 
toldkontingent med præcis den samme 
varebeskrivelse eller af de tilsvarende 
toldpositioner uden for toldkontingentet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 
32/2000 erstattes af teksten i del B i 
bilaget til nærværende forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning



PE631.622/ 7

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 4 med henblik på at ændre bilaget til 
denne forordning og bilag I til Rådets 
forordning (EF) nr. 32/2000 for at tage 
hensyn til:

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 4 med henblik på at ændre del A i 
bilaget til denne forordning for at tage 
hensyn til følgende, samtidig med at der 
sikres overensstemmelse med den fælles 
metode, der er aftalt i fællesskab med Det 
Forenede Kongerige, og navnlig for at 
sikre, at markedsadgangen til Unionen 
som sammensat efter Det Forenede 
Kongeriges udtræden ikke overstiger den, 
der afspejles i andelen af handelsstrømme 
i en repræsentativ periode:

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) relevante oplysninger som 
Kommissionen måtte komme i besiddelse 
af i forbindelse med forhandlingerne, jf. 
artikel XXVIII i GATT 1994, eller i andre 
sammenhænge.

b) relevante oplysninger som 
Kommissionen måtte komme i besiddelse 
af i forbindelse med forhandlingerne, jf. 
artikel XXVIII i GATT 1994, eller fra 
andre kilder med interesse i et bestemt 
toldkontingent.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
I Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 
foretages følgende ændringer:
1) Artikel 6, stk. 2, affattes således:
"2. Midlertidig, fuldstændig eller delvis 
tilbagetrækning af de 
toldkontingentfordele, der er omhandlet i 
stk. 1, vedtages ved hjælp af 
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gennemførelsesretsakter, efter at 
Kommissionen forudgående har ført 
passende konsultationer med det 
pågældende præferenceberettigede land. 
De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 10, stk. 2."
2) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a med 
henblik på at ændre bilag I-VII:
a) hvis ændringer og tekniske 
tilpasninger er nødvendige som følge af 
ændringer af den kombinerede 
nomenklatur eller Taric-koderne
b) hvis tilpasninger er nødvendige som 
følge af:
– Rådets indgåelse af aftaler eller aftaler i 
form af brevveksling inden for rammerne 
af GATT, eller som følge af forpligtelser, 
Unionen har påtaget sig over for visse 
tredjelande inden for rammerne af GATT, 
eller
– en forlængelse af den generelle 
præferenceordning for så vidt angår jute- 
og kokosvarer
c) som følge af tilføjelse af 
udviklingslande på listerne i bilag IV og V 
efter officiel anmodning fra 
ansøgerlande, der afgiver de nødvendige 
garantier for kontrol med de pågældende 
varers ægthed
d) hvis ændringer og tilpasninger af 
definitioner er nødvendige for varer 
fremstillet i hånden og stoffer vævet på 
håndvæve samt modeller for 
ægthedscertifikater.
1a. Enhver ændring af bilag I, jf. stk. 1, 
der skyldes Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen:
a) skal sikre overensstemmelse med 
den fælles metode, der er aftalt i 
fællesskab med Det Forenede Kongerige, 
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og navnlig for at sikre, at 
markedsadgangen til Unionen som 
sammensat efter Det Forenede 
Kongeriges udtræden ikke overstiger den, 
der afspejles i andelen af handelsstrømme 
i en repræsentativ periode og
b) kan også vedtages for at tage hensyn 
til relevante oplysninger, som 
Kommissionen måtte komme i besiddelse 
af i forbindelse med forhandlingerne, jf. 
artikel XXVIII i GATT 1994, eller fra 
andre kilder med interesse i et bestemt 
toldkontingent".
3) Artikel 10 affattes således:
"1. Kommissionen bistås af 
Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved 
artikel 285 i forordning (EU) nr. 
952/2013.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011."
4) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 10a
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 9 tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den … [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser 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 9 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 



PE631.622/ 10

DA

er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen 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. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 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 informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."
5) Bilag I erstattes af teksten i del B i 
bilaget til nærværende forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på [fire] år 
fra datoen for denne forordnings 

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
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ikrafttræden. vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser 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.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4) Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
adgang til alle oplysninger skal Europa-
Parlamentet og Rådet modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 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 underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [en måned] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6) En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 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 underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [to måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 og 2 anvendes fra den dato, hvor 
EU-retten ikke længere gælder for Det 
Forenede Kongerige, jf. den aftale, der 
indgås mellem EU og Det Forenede 
Kongerige i overensstemmelse med artikel 
50 i traktaten om Den Europæiske Union, 
eller fra den 30. marts 2019, hvis der ikke 
foreligger en sådan aftale.

Artikel 1 og artikel 3a (ny), stk. 5, 
anvendes fra den dato, hvor EU-retten ikke 
længere gælder for Det Forenede 
Kongerige, jf. den aftale, der indgås 
mellem Unionen og Det Forenede 
Kongerige i overensstemmelse med artikel 
50 i traktaten om Den Europæiske Union, 
eller fra den 30. marts 2019, hvis der ikke 
foreligger en sådan aftale.

(Nummereringen af artiklerne er ikke korrekt i Kommissionens forslag). Der er to artikler, 
der fejlagtigt er nummereret som artikel 4.


