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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende 
autonome handelspræferencer for Pakistan
(KOM(2010)0552 – C7–0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0552),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0322/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De vigtigste eksportvarer fra Pakistan 
til Europa henhører især til sektoren for 
tekstilprodukter, som i visse 
medlemsstater er følsomme 
industriprodukter, og hvor industriens 
arbejdstagere allerede mister job.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at sikre en umiddelbar 
og bæredygtig virkning på den økonomiske 
genopretning i Pakistan efter 
oversvømmelserne anbefales det at 
begrænse handelspræferencernes varighed 
til den 31. december 2013.

(13) Med henblik på at sikre en umiddelbar 
og bæredygtig virkning på den økonomiske 
genopretning i Pakistan efter 
oversvømmelserne anbefales det at 
begrænse handelspræferencernes 
maksimale varighed til den 31. december 
2013.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(14) I henhold til artikel 291 i TEUF 
fastsættes på forhånd ved forordning efter 
den almindelige lovgivningsprocedure
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Indtil denne 
nye forordning er vedtaget, finder Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen fortsat 
anvendelse, dog med undtagelse af 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
ikke finder anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Beskyttelsesklausul

1. Såfremt et produkt, der falder ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, og 
hvis oprindelsesland er Pakistan, 
importeres på betingelser, der medfører, 
eller truer med at medføre, alvorlige 
problemer for en EU-producent af lignende 
eller direkte konkurrerende produkter, kan 
Kommissionen til enhver tid genindføre 
toldsatsen i den fælles toldtarif for dette 
produkt i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 8, stk. 2.
2. Kommissionen træffer på anmodning af 
en medlemsstat eller på eget initiativ en 
formel afgørelse om at iværksætte en 
undersøgelse inden for et rimeligt tidsrum. 
Når Kommissionen beslutter at igangsætte 
en undersøgelse, offentliggør den en 
meddelelse om undersøgelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen 
skal indeholde et sammendrag af de 
modtagne oplysninger og anføre, at 
eventuelle relevante oplysninger skal 
sendes til Kommissionen. Den skal 
fastsætte den periode, som ikke må 
overskride fire måneder fra 
offentliggørelsen af meddelelsen, inden for 
hvilken, interesserede parter skriftligt kan 
give deres synspunkter til kende.
3. Kommissionen rekvirerer alle 
oplysninger, som den finder nødvendige, 
og kan verificere de modtagne oplysninger 
med Pakistan og eventuelle andre relevante 
kilder. Den kan bistås af embedsmænd fra 
de medlemsstater, på hvis område der 
søges verifikation, hvis den pågældende 
medlemsstat anmoder derom.
4. I sin undersøgelse af, om der er tale om 
alvorlige problemer, tager Kommissionen 
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bl.a. højde for følgende faktorer 
vedrørende EU’s producenter, såfremt 
disse oplysninger er tilgængelige:
- markedsandel
- produktion
- lagre
- produktionskapacitet
- kapacitetsudnyttelse
- beskæftigelse
- import
- priser.
5. Undersøgelsen afsluttes senest fire 
måneder efter offentliggørelsen af den i 
stk. 2 omhandlede meddelelse. 
Kommissionen kan under særlige 
omstændigheder forlænge denne periode i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
8, stk. 2.
6. Kommissionen træffer sin afgørelse 
inden for en måned i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 8, stk. 2. En sådan 
afgørelse træder i kraft senest en måned 
efter dens offentliggørelse.
7. Hvis særlige omstændigheder, der 
kræver øjeblikkelig handling, umuliggør en 
undersøgelse, kan Kommissionen, efter at 
have underrettet udvalget herom, træffe 
enhver forebyggende foranstaltning, som er 
strengt nødvendig.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen gennemfører 
Kommissionen en fuldstændig 
konsekvensanalyse af denne forordnings 
virkninger og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport. Europa-
Parlamentet og Rådet kan på grundlag af 
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denne rapport beslutte at forlænge 
anvendelsen af denne forordning til den 
31. december 2013.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning anvendes indtil den 31. 
december 2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
BILAG I

Kommissionens forslag

KN-kode Beskrivelse
41079210 NARVLÆDER AF HORNKVÆG (HERUNDER BØFLER) IKKE 

SPALTET, UDEN HÅR, YDERLIGERE BEREDT EFTER 
GARVNING ELLER CRUSTING, UNDTAGEN HELE HUDER 
OG SKIN 

41079910 LÆDER AF HORNKVÆG (HERUNDER BØFLER), UDEN HÅR, 
YDERLIGERE BEREDT EFTER GARVNING ELLER 
CRUSTING, UNDTAGEN HELE HUDER OG SKIN OG 
UNDTAGEN IKKE SPALTET NARVLÆDER OG SPALTET 
NARVLÆDER

Ændringsforslag
KN-kode Beskrivelse
udgår udgår
udgår udgår

Or. en


