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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 ændring af visse 
forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af 
delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0349),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0162/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

1. vedtager 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 – ændringsretsakt
Betragtning 3 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 
22. juli 2008 om anvendelse af et 
arrangement med generelle 
toldpræferencer for perioden 1. januar 
2009 til 31. december 2011 og om 
ændring af forordning (EF) nr. 552/97, 
(EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) 
nr. 964/2007

udgår
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Or. en

Begrundelse
Der blev draget omsorg for tilpasningen af GSP-forordningen til den nye ordning med 
gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i Kommissionens to Omnibus-forslag. 
Omnibus I indførte en lang række forslag, der ændrede gennemførelsesretsakter til 
delegerede retsakter i tråd med Scholz-betænkningen fra foråret 2011. De to ordførere blev 
derfor enige om, at det vil være mest rationelt at bibeholde alle ændringsforslag vedrørende 
tilpasningen af GSP-forordningen til den nye komitologiordning i omnibus I. Som følge heraf 
bør den tilsvarende del udgå af omnibus II.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 – led 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 
30. november 2009 om exceptionelle 
handelsforanstaltninger for lande og 
territorier, der deltager i eller er knyttet til 
Den Europæiske Unions stabiliserings- og 
associeringsproces

udgår

Or. en

Begrundelse

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 3030/93
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
"For at sikre, at ordningen til forvaltning 
af importen af visse tekstilvarer fungerer 
hensigtsmæssigt, bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår 
ændringer af bilagene, tilladelse til 
yderligere muligheder for indførsel, 
indførsel eller tilpasning af kvantitative 
lofter og indførelse af 
beskyttelsesforanstaltninger og et tilsyn 
inden for rammerne af de betingelser, der 
er fastsat i denne forordning. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet. Kommissionen skal inden for 
rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder;”

Or. en

Begrundelse

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
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Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 3030/93
Artikel 16a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 
13, artikel 10a, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 15, stk. 3 og 5, og artikel 19 i denne 
forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bilag 
IV og artikel 2, artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag 
VII til denne forordning tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 
13, artikel 10a, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 15, stk. 3 og 5, og artikel 19 i denne 
forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bilag 
IV og artikel 2, artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag 
VII til denne forordning tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra …*. 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.
––––––––––––––––
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 517/94
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“For at sikre, at ordningen til forvaltning 
af importen af visse tekstilvarer, som ikke 
er omfattet af bilaterale aftaler, 
protokoller eller andre arrangementer 
eller af andre specifikke EU-regler for 
indførsel, fungerer hensigtsmæssigt, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår 
nødvendige ændringer af bilagene, 
ændringer af indførselsreglerne og 
anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger 
og tilsyn på de betingelser, der er fastsat i 
denne forordning. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør 
inden for rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder;”

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2 – stk. 7
Forordning (EF) nr. 517/94
Artikel 25a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 
13, 16 og 28 tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 
13, 16 og 28 tillægges Kommissionen for 
en periode på fem år fra …*.
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.
–––––––––––––––

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 953/2003
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“(11a) For at tilføje varer til listen over 
varer, der er omfattet af denne 
forordning, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde, for så vidt angår 
ændringer af bilagene. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør 
inden for rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen skal 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder.”

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 953/2003
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra …*. 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.
–––––––––––––––––
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 



PE478.654v01-00 12/26 PR\888251DA.doc

DA

forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 4 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 673/2005
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Betragtning 7 affattes således:
"(7) For at foretage de fornødne 
tilpasninger af bestemmelserne i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår ændring 
af satsen for tillægstolden eller listerne i 
bilag I og II på de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.  Kommissionen bør 
inden for rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder.”

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 4 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 673/2005
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra …*. 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.
_____________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 5 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1342/2007
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“(10a) For at muliggøre en effektiv 
forvaltning gennem vedtagelse af 
tilpasninger af restriktionerne for 
indførslen af visse stålprodukter, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde, for så 
vidt angår ændringer af bilag V. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet. Kommissionen skal inden for 
rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder.”

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 5 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1342/2007
Artikel 31a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, 
artikel 6, stk. 3, og artikel 12 tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, 
artikel 6, stk. 3, og artikel 12 tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra …*. 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.
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______________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“(16a)For at foretage tekniske 
tilpasninger af de ordninger for varer med 
oprindelse i bestemte lande i gruppen af 
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS), bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår 
ændringer af bilag I med henblik på at 
kunne tilføje eller fjerne regioner eller 
stater, og for så vidt angår indførelsen af 
de tekniske ændringer til bilag II, der er 
nødvendige som følge af anvendelsen af 
dette bilag. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen skal 
inden for rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
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nationale eksperter. Kommissionen skal 
indbyde eksperter fra Parlamentet til at 
deltage i disse møder.”

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2, stk. 2, affattes således:
"2. Kommissionen ændrer ved delegeret 
retsakt i henhold til artikel 24a bilag I for 
at tilføje regioner eller stater i gruppen 
af AVS-stater, der har afsluttet 
forhandlinger om en aftale mellem 
Unionen og den pågældende region eller 
stat, som i det mindste opfylder kravene 
i artikel XXIV i GATT 1994.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til omnibus I opstillede en ordning med delegerede retsakter for 
foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 3, og en procedureartikel om 
udøvelsen af denne delegation. Kommissionens omnibus II-forslag fastsatte bestemmelser for 
delegerede retsakter i artikel 4, stk. 4 og artikel 23 med en henvisning til omnibus I. De to 
ordførere blev enige om, at det vil være mest rationelt at bibeholde alle bestemmelserne 
vedrørende tilpasningen af forordning 1528/2007 til ordningen for delegerede retsakter i 
omnibus II, i form af ÆF 14, 15, 16, 17 og 18 og ved at lade de tilsvarende bestemmelser 
udgå af omnibus I.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Artikel 2 – stk. 3 - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indledningen i artikel 2, stk. 3, affattes 
således:

"3. En sådan region eller stat forbliver 
opført i bilag I, medmindre 
Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 24a om 
ændring af bilag I for at fjerne en region 
eller stat fra bilaget, hvilket navnlig vil 
ske når:"

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [insert the 
number of the Article(s) laying down the 
procedure for the adoption of delegated 
acts, currently Articles 24a to 24c of 
proposal COM(2011) 82 final] vedrørende 
tekniske ændringer af bilag II, der er 
nødvendige som følge af anvendelsen af 
dette bilag.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24a 
vedrørende tekniske ændringer af bilag II, 
der er nødvendige som følge af 
anvendelsen af dette bilag

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Artikel 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [insert the 
number of the Article(s) laying down the 
procedure for the adoption of delegated 
acts, currently Articles 24a to 24c of 
proposal COM(2011) 82 final] vedrørende 
tekniske ændringer af artikel 5 og 8 til 22, 
som er nødvendige som følge af forskelle 
mellem denne forordning og aftaler, der 
finder anvendelse midlertidigt, eller der 
indgås i henhold til traktatens artikel 218 
med de regioner eller stater, der er opført i 
bilag I." 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24a
vedrørende tekniske ændringer af artikel 5 
og 8 til 22, som er nødvendige som følge af 
forskelle mellem denne forordning og 
aftaler, der finder anvendelse midlertidigt, 
eller der indgås i henhold til traktatens 
artikel 218 med de regioner eller stater, der 
er opført i bilag I."

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 6 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1528/2007
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel indsættes:
”Artikel 24a

Udøvelse af de delegerede beføjelser
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 2, stk. 2 og 3, artikel 4, 
stk. 4, og artikel 23, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra …*. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
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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 2, stk. 2 og 3, artikel 4, 
stk. 4, og artikel 23, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
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. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. 
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 4, og 
artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på 2 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 2 måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.
_____________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 7 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 55/2008
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“(12a) For at muliggøre tilpasning af 
denne forordning bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår ændringer, som er nødvendige 
i lyset af ændringer i toldkoder eller 
indgåelse af aftaler med Moldova. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet. Kommissionen skal inden for 
rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde Parlamentets eksperter til at 
deltage i disse møder.”

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 7 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 55/2008
Artikel 8b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 7 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 7 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra …*. 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.
_______________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnittet udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 9 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1340/2008
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:
“(9a) For at muliggøre en effektiv 
forvaltning af visse restriktioner bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår  
ændringer af bilag V. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen skal 
inden for rammerne af sit arbejde med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
delegerede retsakter fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter. Kommissionen bør 
indbyde Parlamentets eksperter til at 
deltage i disse møder.”

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 9 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 1340/2008
Artikel 16a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 
3, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra …*. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
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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.
_____________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnittet udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.
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BEGRUNDELSE

A. BAGGRUND

Med det foreliggende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår delegeringen af 
beføjelser til vedtagelse af visse foranstaltninger (omnibus II) skal ti forordninger om den 
fælles handelspolitik tilpasses Lissabontraktatens nye primærretlige bestemmelser. Forslaget 
har konkret til formål at passe forordningerne ind efter artikel 290, hvormed der for første 
gang er indført delegerede retsakter i EU-retten. Lovgiveren får i medfør heraf mulighed for at 
tillægge Kommissionen beføjelser til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt. Lovgiveren bevarer retten til at tilbagekalde delegationen til 
enhver tid for dermed selv at træffe afgørelse. Endvidere kan lovgiveren nedlægge veto mod 
enhver beslutning, der er truffet i form af en delegeret retsakt, blot ved at enten Rådet eller 
Europa-Parlamentet gør indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt, som foreslås af 
Kommissionen.

Kommissionens forslag ledsager det første forslag, Kommissionen fremsatte om 
handelspolitik. Dette forslag (KOM(2011)0082 – ”omnibus I-forordningen”) ændrer visse 
forordninger vedrørende den fælles handelspolitik, for så vidt angår procedurer, hvor Rådet 
var inddraget i beslutningsprocedurer, som ikke byggede på Rådets afgørelse 1999/468/EF af 
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Heri foreslås disse procedurer 
konverteret til enten delegerede retsakter i henhold til artikel 290 eller 
gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i traktaten.

Omnibus II-forslaget omhandler alle de tilbageværende beslutningsprocedurer på det 
handelspolitiske område med henblik på, hvis det er hensigtsmæssigt, at tilpasse dem til den i 
artikel 290 fastsatte ordning for delegerede retsakter. Disse er i princippet 
beslutningsprocedurer, der bygger på Rådets afgørelse 1999/468/EF. Kommissionen foreslår, 
at visse procedurer konverteres til delegerede retsakter.

B. DENNE BETÆNKNING

1. Fjernelse af to forordninger fra Kommissionens forslag

Ordføreren foreslår at lade følgende to forordninger udgå af Kommissionens forslag:

 Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et 
arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 
31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 
1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 
964/2007

Tilpasningen af GSP-forordningen til den nye ordning med gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter blev foretaget gennem begge Kommissionens omnibus-forslag. 
Omnibus I indførte en lang række forslag, der ændrede gennemførelsesretsakter til delegerede 
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retsakter i tråd med Scholz-rapporten fra foråret 2011. De to ordførere blev derfor enige om, 
at det vil være mest rationelt at bibeholde alle ændringsforslag vedrørende tilpasningen af 
GSP-forordningen til den nye komitologiordning i omnibus I. Som følge heraf bør den 
tilsvarende del udgå af omnibus II. Dette sker via ændringsforslag 1 og 21.

 Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle 
handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til 
Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

Parlamentet vedtog den 13. oktober 2011 sin holdning efter førstebehandling til 
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og 
territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og 
associeringsproces (COD 2010/0036). Denne nye ændringsforordning behandlede blandt 
andet spørgsmålet om gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, idet der blev indføjet 
hertil svarende bestemmelser i forordning EF nr. 1215/2009. Det er derfor nødvendigt at lade 
delen vedrørende denne forordning udgå af omnibus II. Dette sker via ændringsforslag 2 og 
24.

2. Nye betragtninger til de ændrede forordninger

Kommissionens forslag omhandlede ikke betragtningerne til de ændrede forordninger. 
Ordføreren er af den opfattelse, at det er nødvendigt at ændre betragtningerne i disse 
grundlæggende retsakter med henblik på at redegøre for anvendelsen af delegerede retsakter 
og nøjagtigt indkredse delegationens mål, indhold og omfang. Ordføreren er også af den 
opfattelse, at det er vigtigt at sikre muligheden for, at Parlamentets eksperter kan deltage i 
møder, der afholdes af Kommissionen med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af 
delegerede retsakter. Disse to betragtninger er afspejlet i ændringsforslagene 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 19 og 22.

3. Tidsmæssig afgrænsning af delegationen af beføjelser

Ordføreren anser det for passende at sætte en begrænsning på, hvor længe delegationen af 
beføjelser til Kommissionen skal være gældende. Denne begrænsning vil betyde mere 
parlamentarisk kontrol, idet Kommissionen forpligtes til at udarbejde en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af den fastsatte periode. En 
stiltiende forlængelse af delegationen for en periode af samme varighed vil samtidig 
forhindre, at lovgiverne overbebyrdes og vil lette gennemførelsen af den fælles handelspolitik. 

Ordføreren foreslår at begrænse delegationen af beføjelser til en periode på fem år. Dette 
tidsrum vil gøre det muligt for Kommissionen at gennemføre delegationen og fastlægger den 
nødvendige juridiske sikkerhed i forhold til interessehaverne, samtidig med det sikrer en 
hensigtsmæssig grad af parlamentarisk kontrol i tråd med Lissabontraktatens ånd. Eftersom 
der hidtil ikke særlig ofte er blevet vedtaget komitologiforanstaltninger baseret på de 
forordninger, der er omfattet af denne rapport, vil femårsperioden gøre det muligt for 
Kommissionen at gøre rapporterne tilstrækkeligt informative. 

Ordføreren finder det derfor hensigtsmæssigt at ændre Kommissionens forslag i 
overensstemmelse hermed i alle de bestemmelser, der angår udøvelsen af delegationen. Dette 
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sker via ændringsforslag 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 og 23.

4. Ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om 
anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater 
i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af 
økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske 
partnerskabsaftaler

Kommissionens forslag til omnibus I opstiller en ordning med delegerede retsakter for 
foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 3, og en procedureartikel om 
udøvelsen af denne delegation. Kommissionens omnibus II-forslag fastsætter bestemmelser 
for delegerede retsakter i artikel 4, stk. 4 og artikel 23 med en henvisning til omnibus I. De to 
ordførere blev enige om, at det ville være mest rationelt at bibeholde alle bestemmelserne 
vedrørende tilpasningen af forordning 1528/2007 til ordningen for delegerede retsakter i 
omnibus II-rapporten, i form af ÆF 14, 15, 16, 17 og 18 og ved at lade de tilsvarende 
bestemmelser udgå af omnibus I.

C. KONKLUSIONER

Ordføreren forelægger en betænkning, der er baseret på de ændringer, der er foranlediget af 
artikel 290 i Lissabontraktaten og som systematisk indarbejder disse ændringer i den afledte 
ret vedrørende den fælles handelspolitik. Betænkningen har til formål at sætte Europa-
Parlamentet i stand til, som det direkte valgte repræsentative organ for EU's borgere, at gøre 
fuldstændig anvendelse af de nye beføjelser og foretage grundig parlamentarisk kontrol af det 
udøvende organ, samtidig med at der sikres en fleksibel, rettidig og forudsigelig 
gennemførelse af den fælles handelspolitik.


