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I. DE OVERORDNEDE MÅL MED DEN FORESLÅEDE FORORDNING

EU har for øjeblikket ikke nogen horisontal rammelov til at håndhæve sine rettigheder inden 
for Verdenshandelsorganisationen eller i henhold til andre internationale handelsaftaler. I en 
verden, hvor antallet af gengældelsesaktioner er i stigning, er det foreslåede instrument med 
rette udformet med henblik på at styrke håndhævelsen af EU's handelsrettigheder, konsolidere 
EU's troværdighed og i sidste ende forlede vore handelspartnere til at respektere 
spillereglerne, som de er indeholdt i handelsaftalerne. Det foreliggende forslag indgår
ligeledes i en strategi for åbning af nye markeder for EU og tilpasser beslutningsprocessen til 
Lissabon-traktatens bestemmelser.

Det nye instrument bør også ses inden for rammerne af multilaterale (WTO), regionale og 
bilaterale tvistbilæggelsesordninger, som allerede giver den klagende stat ret til at anvende 
'den sidste udvej", dvs. indførelse af midlertidige gengældelsesaktioner over for et skyldigt 
land, når dette land undlader at gennemføre tvistbilæggelsesorganets kendelser. Der er derfor 
på ingen måde tale om et protektionistisk indgreb.

Ordførerens fulde støtte til forslaget betyder ikke, t EU bør anvende foranstaltninger til at 
genskabe balance/modforanstaltninger hyppigere, men forslaget vil uden tvivl gøre et 
nemmere at anvende dem i fremtiden. Ordføreren er af den opfattelse, at gengældendelse altid 
bør være den sidste udvej i overensstemmelse med det berømte citat fra Pascal Lamy: "Man 
bør konsultere, før man lovgiver; man bør forhandle, før man lægger sag an; man bør 
kompensere, før man gengælder; og under alle omstændigheder bør man selv overholde 
reglerne". 

I de seneste år har der kun været en håndfuld sager, hvor EU har været nødt til at gengælde, 
men samtidig er det en vigtig faktor i sikringen af en positiv løsning, at der findes en 
troværdigt trussel. Tidsrammen for vedtagelse af et indgreb er af afgørende betydning. I tiden 
før Lissabon-traktaten vedtog EU gengældelsesforanstaltninger fra sag til sag over for 
tredjelande i henhold til WTO'S tvistbilæggelsesforståelse eller foranstaltninger til 
genskabelse af balance i henhold til aftalen om beskyttelsesforanstaltninger. Dette skete i 
form af rådsforordninger. Uden en horisontal rammelov ville hver enkelt afgørelse nu skulle 
træffes efter den almindelige lovgivningsprocedure, som i gennemsnit tager mellem 15 og 31 
måneder. 

Selv om vi bør foretage en grundig undersøgelse af mulighederne for at styrke det 
foreliggende forslag med hensyn til anvendelsesområde, mulige gengældelsesaktioner og 
inddragelse af parlamentet, er det meget vigtigt, at EU får et sådant horisontalt instrument så 
hurtigt som muligt.

II. FORORDNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE 

Forslaget indeholder bestemmelser og procedurer med henblik på at sikre en effektiv udøvelse 
af Unionens ret til at suspendere eller tilbagekalde indrømmelser eller andre forpligtelser i 
henhold til internationale handelsaftaler (artikel 1). Det omfatter fire forskellige situationer 
(artikel 3): 
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- gengældelsesaktioner, efter at der er truffet afgørelse i handelstvister i WTO (artikel 22 i 
WTO's tvistbilæggelsesforståelse). 
- gengældelsesaktioner, efter at der er truffet afgørelse i henhold til andre internationale 
aftaler; 
- foranstaltninger til genskabelse af balance, når et tredjeland vedtager 
beskyttelsesforanstaltninger uden passende foranstaltninger til genskabelse af balance (artikel 
8 i WTO's aftale om beskyttelsesforanstaltninger);
- foranstaltninger til genskabelse af balance i tilfælde, hvor en tredjepart ændrer sine 
toldindrømmelser i henhold til artikel XXVIII uden tilfredsstillende kompensation.

III. FORMER FOR FORESLÅEDE HANDELSPOLITISKE FORANSTALTNINGER

Artikel 5 giver mulighed for tre former for handelspolitiske foranstaltninger: 
1- Suspension af toldindrømmelser og indførelse af ny told; 
2 - Indførelse eller forhøjelse af kvantitative restriktioner ved import eller eksport af varer; 
3 - Suspension af indrømmelser på området for offentlige indkøb. 

Forslaget vil kun sætte EU i stand til at vedtage modforanstaltninger efter bemyndigelse fra et 
internationalt, regionalt eller bilateralt tvistbilæggelsesorgan. Dette forhindrer imidlertid ikke 
EU i at vælge de mest hensigtsmæssige modforanstaltninger til en effektiv håndhævelse af 
sine rettigheder, f.eks. hvilken sektor i eller aftale med tredjelande, som vil blive ramt af 
modforanstaltningen. 

Omstændighederne, under hvilke der kan gives bemyndigelse til krydsretaliering, er beskrevet 
i artikel 22, stk. 3 i tvistbilæggelsesforståelsen. Begrebet "krydsretaliering" findes ikke i 
teksten, men det anvendes til at beskrive en situation, hvor det klagende land gør gengæld i en 
sektor eller i forbindelse med en aftale, hvor tredjelandet ikke har overtrådt bestemmelserne.
Den samme mekanisme er indeholdt i artikel 8 i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

A. Tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret (IPR)

Den foreslåede forordning indeholder en række handelspolitiske modforanstaltninger, som i 
henhold til artikel 5 er begrænset til varer og offentlige indkøb. 

Tjenesteydelser - bortset fra offentlige indkøb - og IPR er de facto udelukket fra 
handelspolitiske håndhævelsesmekanismer. Såfremt EU har behov for at anvende 
modforanstaltninger på disse områder enten inden for rammerne af GATS (WTO's aftale om 
handel med tjenesteydelser) og TRIPS (WTO's aftale om beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), skal dette ske efter andre procedurer i form af tidkrævende ad hoc-
forordninger. 

Kommissionens begrundelse er manglende ekspertise i anvendelsen af 
håndhævelsesmekanismer inden for tjenesteydelser og IPR, hvilket kunne give anledning til 
tekniske og juridiske problemer. 

Selv om WTO-bestemmelserne giver mulighed for krydsretaliering, er modforanstaltninger i 
forbindelse med varer ikke altid praktisk og effektivt. Selv om vi ikke har en horisontal 
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markedsregulering for tjenesteydelser i EU, ville EU-retten inden for en række sektorer give 
mulighed for at overveje modforanstaltninger. Inden vi udelukker muligheden for at medtage 
foranstaltninger på tjenesteydelsesområdet blandt håndhævelsesforanstaltningerne, bør vi 
analyse de praktiske konsekvenser og, om der er interesse for det i erhvervslivet. Den stigende 
betydning af tjenesteydelser i regionale og bilaterale frihandelsaftaler er et yderligere 
argument for i det mindste at overveje at medtage tjenesteydelser.

Der er flere vanskeligheder med krydsretaliering i forbindelse med intellektuelle 
ejendomsrettigheder. For det første er der vanskeligheder som følge af retssystemet i EU. For 
det andet kan modforanstaltninger i forbindelse med IPR give anledning til vanskelige 
spørgsmål vedrørende medlemsstaternes forpligtelser i henhold til folkeretten og skabe andre 
praktiske vanskeligheder. 

WTO-bestemmelserne giver mulighed for suspension af rettigheder og pligter i henhold til 
TRIPS-aftalen i forbindelse med handelstvister, som er til behandling i WTO. Selv om 
tvistbilæggelsesorganet har givet bemyndigelse til suspendering af IPR i visse sager, er 
suspenderingen imidlertid aldrig blevet gennemført. 

B. Offentlige udbud

Det er af afgørende betydning at skelne mellem det foreliggende forordningsforslag og 
debatten om forordningsforslaget om gensidighed i forbindelse med offentlige udbud. Det 
foreliggende forslag handler om at håndhæve rettigheder, som EU allerede har.

Selv om teksten ikke er særlig klar, forventes det i det foreliggende forslag, at der vedtages 
foranstaltninger vedrørende offentlige udbud ikke blot i forbindelse med aftalen om offentlige 
udbud men også i andre situationer, navnlig hvor frihandelspartnere ikke overholder 
forpligtelserne i forbindelse med offentlige udbud i henhold til frihandelsbestemmelserne., 
Dette burde forfattes på en lettere forståelig måde.

Aftalen om offentlige udbud gælder allerede for WTO's tvistbilæggelsesforståelse og giver 
parterne ret til at gennemføre modforanstaltninger i tilfælde af ulovlige aktioner. Det særlige 
ved aftalen om offentlige udbud er, at den udelukker krydsretaliering, hvilket betyder, at det 
kun er muligt at indføre begrænsninger i forbindelse med offentlige udbud som 
modforanstaltning i tilfælde af overtrædelser af aftalen om offentlige udbud. Dette er til 
forskel fra GATS og TRIPS, hvor krydsretaliering ikke er udelukket, selv om der er regler, 
der skal overholdes. 

Forpligtelserne i forbindelse med offentlige udbud er i stadig stigning som følge af revisionen 
af aftalen om offentlige udbud og medtagelsen af kapitler om offentlige udbud og fuldgyldige 
tvistbilæggelseskapitler i frihandelsaftaler. Mens bilaterale tvister næppe var en mulighed 
tidligere, kan vi i fremtiden forvente et vist antal tvistbilæggelser i henhold til 
frihandelsaftaler, og EU er nødt til at være forberedt.

Efter næste halvtreds år med en fælles handelspolitik kan vi ikke sige til borgerne, at EU 
forhandler om handelsaftaler, men er ude af stand til at håndhæve dem med de nødvendige 
mekanismer.  
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IV. INFORMATIONSINDSAMLING

I forslaget henvises der forskellige steder til EU's "(generelle) interesser" og "økonomiske 
interesser". Kommissionen begrunder ordvalget ved at henvise til det tilsvarende ordvalg i 
WTO-reglerne

I henhold til artikel 9 indhenter Kommissionen oplysninger og synspunkter om Unionens 
økonomiske interesser i bestemte produkter eller sektorer i forbindelse med anvendelsen af 
denne forordning.

 I betragtning af betydningen for EU's økonomiske operatører af valget af modforanstaltninger 
og den sektor i eller aftale med et tredjeland, som skal rammes, er det vigtigt at medtage mere 
detaljerede bestemmelser om informationsindsamlingsprocessen for at sætte Kommissionen i 
stand til at tage hensyn til alle synspunkter og oplysninger og til på en sammenhængende 
måde at definere EU's generelle og økonomiske interesser, herunder de sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige aspekter. 

V. MERE INDDRAGELSE AF PARLAMENTET 

Med hensyn til inddragelse af Europa-Parlamentet i proceduren er det foreliggende forslag 
ikke særlig imødekommende. Det bør evalueres på grundlag af følgende:
- artikel 11 "Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse" i forordning nr. 182/2011 om 

de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

- Rammeaftalen om omdeling af fortrolige handelsdokumenter;
- Artikel 88 i Parlamentets forretningsorden. 

Kommissionens beslutninger om at vedtage handelspolitiske modforanstaltninger vil å 
vidtrækkende konsekvenser ikke blot i økonomisk forstand men også i generel politisk 
forstand. Der bør foretages en grundig vurdering af spørgsmålet om Parlamentets inddragelse 
på samtlige stadier i proceduren og nødvendigheden af åbenhed..  

- Bør der indføres en supplerende ad hoc-kontrol-/høringsprocedure på forskellige stadier af 
proceduren, navnlig i tilfælde af, at et WTO-medlem får en frist til at efterleve en WTO-
kendelse umiddelbart efter udløbet af denne frist?

- Hvordan vil Parlamentet blive orienteret i god tid, ideelt før der træffes afgørelse? 
- Hvilken mekanisme vil blive anvendt for at give Parlamentet mulighed for at få indflydelse 

på disse afgørelser? 
- Hvordan kan fortroligheden af disse følsomme oplysninger sikres? 
- Bør kravet om høring/orientering af Parlamentet indføjes i selve forordningen 

(betragtninger, artikler) eller i et ledsagedokument (erklæring)?  


