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***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

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om 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, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-
Hercegovina
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0386),

– 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 for 
Parlamentet (C8-0039/2014),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

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 
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver 
ikke mulighed for midlertidigt at 
suspendere indrømmelsen af exceptionelle 

(2) Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver 
ikke mulighed for midlertidigt at 
suspendere indrømmelsen af exceptionelle 
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handelsforanstaltninger i tilfælde af 
modtagernes alvorlige og systematiske
krænkelser af de grundlæggende principper 
for menneskerettigheder, demokrati og 
retsstatsprincippet. Det er hensigtsmæssigt 
at indføre en sådan mulighed for at sikre, at 
der hurtigt kan træffes foranstaltninger i 
tilfælde af alvorlige og systematiske
overtrædelser af de grundlæggende 
principper for menneskerettigheder, 
demokrati og retsstatsprincippet i et af de 
lande og territorier, der deltager i eller er 
knyttet til Den Europæiske Unions 
stabiliserings- og associeringsproces.

handelsforanstaltninger i tilfælde af 
modtagernes krænkelser af de 
grundlæggende principper for 
menneskerettigheder, demokrati og 
retsstatsprincippet. Det er hensigtsmæssigt 
at indføre en sådan mulighed for at sikre, at 
der hurtigt kan træffes foranstaltninger i 
tilfælde af overtrædelser af de 
grundlæggende principper for 
menneskerettigheder, demokrati og 
retsstatsprincippet i et af de lande og 
territorier, der deltager i eller er knyttet til 
Den Europæiske Unions stabiliserings- og 
associeringsproces.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning 
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bosnien-Hercegovina har dog endnu 
ikke accepteret at tilpasse 
handelsindrømmelserne i henhold til 
interimsaftalen for at tage hensyn til den 
traditionelle præferencehandel mellem 
Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden 
for den centraleuropæiske frihandelsaftale 
(CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af 
de handelsindrømmelser, der er fastsat i 
stabiliserings- og associeringsaftalen og 
interimsaftalen, på tidspunktet for 
vedtagelsen af denne forordning endnu 
ikke er blevet undertegnet og således 
endnu ikke anvendes midlertidigt af Den 
Europæiske Union og Bosnien-
Hercegovina, bør de præferencer, som 
Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, 
suspenderes fra den 1. januar 2016. Når 
Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske 
Union har undertegnet og er begyndt 
midlertidigt at anvende en aftale om 

(7) Bosnien-Hercegovina har dog endnu 
ikke accepteret at tilpasse 
handelsindrømmelserne i henhold til 
interimsaftalen for at tage hensyn til den 
traditionelle præferencehandel mellem 
Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden 
for den centraleuropæiske frihandelsaftale 
(CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af 
de handelsindrømmelser, der er fastsat i 
stabiliserings- og associeringsaftalen og 
interimsaftalen, på tidspunktet for 
vedtagelsen af denne forordning endnu 
ikke er blevet undertegnet og således 
endnu ikke anvendes midlertidigt af Den 
Europæiske Union og Bosnien-
Hercegovina, bør de præferencer, som 
Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, 
suspenderes fra den 1. januar 2016. Når 
Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske 
Union har undertegnet og er begyndt 
midlertidigt at anvende en aftale om 
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tilpasning af handelsindrømmelserne i 
interimsaftalen, bør disse præferencer 
genetableres —

tilpasning af handelsindrømmelserne i 
interimsaftalen, bør disse præferencer 
genetableres. Bosnien-Hercegovina og 
Den Europæiske Union bør bestræbe sig 
på at finde en løsning, der er acceptabel 
for begge parter, ved at tilpasse 
interimsaftalen, specielt hvad angår 
grænseoverskridende handel —

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er nødvendigt at tage hensyn til 
de konstante fremskridt, som de 
omhandlede lande og territorier i det 
vestlige Balkan gør i retning af EU-
medlemsskab, samt Kroatiens tiltrædelse 
af Den Europæiske Union og det deraf 
følgende behov for at tilpasse 
interimsaftalen med Bosnien-
Hercegovina. Det er i denne forbindelse 
desuden nødvendigt at tage hensyn til 
Unionens uforbeholdne støtte til det 
europæiske perspektiv for Bosnien-
Hercegovina, som fremgår af 
konklusionerne fra samlingen i 
Udenrigsrådet den 15. december 2014. I 
disse konklusioner blev det gentaget, at 
det er nødvendigt, at de bosnisk-
hercegovinske politiske ledere forankrer 
de reformer, som er nødvendige for EU-
integrationen, i alle relevante 
institutioners arbejde, og at det er 
nødvendigt at sørge for, at alle 
myndighedsniveauer fungerer og er 
effektive, således at Bosnien-Hercegovina 
er i stand til at forberede sig på et 
fremtidigt EU-medlemsskab.
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Betragtning 14 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes:

"(14 a) For at give mulighed for et 
behørigt demokratisk tilsyn med 
anvendelsen af denne forordning bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår nødvendige ændringer 
og tekniske tilpasninger af bilag I og II 
som følge af ændringer af KN-koder og 
Taric-underopdelingerne, for så vidt 
angår nødvendige tilpasninger som følge 
af indrømmelsen af handelspræferencer 
inden for rammerne af andre ordninger 
mellem Unionen og de lande og 
territorier, der er omfattet af denne 
forordning, og for så vidt angår 
suspensionen af fordele inden for 
rammerne af denne forordning i tilfælde 
af manglende overholdelse af betingelsen 
om reelt administrativt samarbejde for at 
forhindre svindel, betingelsen om respekt 
for menneskerettighederne og 
retsstatsprincippet samt betingelsen om at 
indlede effektive økonomiske reformer og 
indgå i et regionalt samarbejde. 
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 
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Rådet. Kommissionen bør fremlægge 
fyldestgørende oplysninger om og 
dokumentation for sine møder med 
nationale eksperter inden for rammerne 
af sit arbejde med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af delegerede retsakter. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
sørge for behørig inddragelse af Europa-
Parlamentet og støtte sig til bedste praksis 
fra tidligere erfaringer på andre 
politikområder for at skabe de bedst 
mulige betingelser for Europa-
Parlamentets fremtidige undersøgelser af 
delegerede retsakter."

Or. en

Begrundelse

Siden forordning (EF) nr. 1215/2009 blev vedtaget, er den flere gange blevet ændret. 
Anvendelsen af delegerede retsakter blev indført ved forordning nr. 1336/2011, som dog ikke 
indførte en betragtning, der forklarer anvendelsen af delegerede retsakter. Ordføreren 
foreslår, at der i yderligere tilfælde anvendes delegerede retsakter for at sikre et behørigt 
demokratisk tilsyn med anvendelsen af Kommissionens grundforordning. Dette bør tydeligt 
fastlægges i en tilsvarende betragtning i overensstemmelse med den fælles forståelse for 
anvendelse af delegerede retsakter, som er blevet aftalt mellem Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at de lande og territorier, der er 
omhandlet i artikel 1, afstår fra alvorlige 
og systematiske overtrædelser af 
menneskerettighederne, herunder 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder, de 
grundlæggende principper for demokrati
og retsstatsprincippet."

d) at de lande og territorier, der er 
omhandlet i artikel 1, respekterer de 
demokratiske principper, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
herunder grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og 
retsstatsprincippet."

Or. en
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Begrundelse

Formålet med Kommissionens forslag er at udbedre en mangel i forordning nr. 1215/2009, 
nemlig fraværet af en menneskerettighedsklausul, idet forslaget giver mulighed for at 
suspendere handelspræferencer i tilfælde af overtrædelser af de grundlæggende principper 
om menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder og retsstaten. Ordlyden af 
Kommissionens forslag er ikke helt tilfredsstillende. En positiv formulering af denne klausul i 
overensstemmelse med Københavnskriterierne ville være at foretrække.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 2 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a) I artikel 2 ændres stk. 3 således:

3. Hvis et land eller et territorium ikke 
overholder betingelserne i stk. 1 eller 2, 
kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter helt eller delvis 
suspendere det berørte land eller 
territoriums berettigelse til at være 
modtager i henhold til denne forordning.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, 
stk. 4.

3. Hvis et land eller et territorium ikke 
overholder betingelserne i stk. 1, litra a) 
eller b), kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter helt eller delvis 
suspendere det berørte land eller 
territoriums berettigelse til at være 
modtager i henhold til denne forordning. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, 
stk. 4.

Or. en

Begrundelse

I ændringsforslag 6 foreslår ordføreren, at proceduren med delegerede retsakter anvendes i 
forbindelse med suspension af præferencer i tilfælde af manglende overholdelse af 
betingelsen om et reelt administrativt samarbejde for at undgå svindel, betingelsen om respekt 
for menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt betingelsen om at indlede effektive 
økonomiske reformer og indgå i et regionalt samarbejde. Artikel 2, stk. 3, skal derfor ændres 
for at udelukke anvendelsen af gennemførelsesretsakter i disse tre tilfælde.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 7 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 7 indsættes følgende litra:

c) suspension, hel eller delvis, af det 
berørte lands eller territoriums 
berettigelse til at være modtager i henhold 
til denne forordning, i tilfælde af at dette 
land eller territorium ikke overholder de 
betingelser, som er fastlagt i artikel 2, stk. 
1, litra c) og d), og artikel 2, stk. 2, i denne 
forordning. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at proceduren med delegerede retsakter anvendes i forbindelse med 
suspension af præferencer i tilfælde af manglende overholdelse af betingelsen om et reelt 
administrativt samarbejde for at undgå svindel, betingelsen om respekt for 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt betingelsen om at indlede effektive 
økonomiske reformer og indgå i et regionalt samarbejde. Ordføreren mener, at 
Kommissionens skønsmæssige beføjelser i disse tre tilfælde er for brede, og at det er 
nødvendigt at inddrage medlovgiverne. (Se også begrundelsen).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1c) I artikel 10, stk. 1, ændres den 
indledende tekst således:

1. Skønner Kommissionen, at der 
foreligger tilstrækkelige beviser på svig 
eller manglende administrativt samarbejde 
i forbindelse med kontrollen af 

1. Skønner Kommissionen, at der 
foreligger tilstrækkelige beviser på svig 
eller manglende administrativt samarbejde 
i forbindelse med kontrollen af 
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oprindelsesdokumentationen eller en 
massiv forøgelse af eksporten til 
Fællesskabet ud over det normale 
produktions- og eksportkapacitetsniveau 
eller overtrædelse af bestemmelserne i 
artikel 2, stk. 1, fra de i artikel 1 
omhandlede landes og territoriers side, kan 
den træffe foranstaltninger til hel eller 
delvis suspension af den i denne forordning 
fastsatte ordning for en periode på tre 
måneder, forudsat at den forinden:

oprindelsesdokumentationen eller en 
massiv forøgelse af eksporten til 
Fællesskabet ud over det normale 
produktions- og eksportkapacitetsniveau 
eller overtrædelse af bestemmelserne i 
artikel 2, stk. 1, litra a) og b), fra de i 
artikel 1 omhandlede landes og territoriers 
side, kan den træffe foranstaltninger til hel 
eller delvis suspension af den i denne 
forordning fastsatte ordning for en periode 
på tre måneder, forudsat at den forinden:

Or. en

Begrundelse

Som følge af den foreslåede anvendelse af delegerede retsakter i forbindelse med suspension 
af præferencer i tilfælde af manglende overholdelse af betingelsen om et reelt administrativt 
samarbejde for at forhindre svindel samt betingelsen om respekt for menneskerettighederne 
og retsstatsprincippet i deltagende lande og territorier bør beskyttelsesbestemmelsen 
vedrørende midlertidig suspension af præferencer ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
ændres i overensstemmelse hermed.
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BEGRUNDELSE

Baggrund for Kommissionens forslag

Samhandelen mellem EU og landene i det vestlige Balkan er liberaliseret gennem en række 
stabiliserings- og associeringsaftaler (SAA) og en interimsaftale (IA), for så vidt angår 
Bosnien-Hercegovina. Kosovo (som endnu ikke har en SAA) og hele regionen drager desuden 
fordel af autonome handelsforanstaltninger, som EU har indrømmet den siden 2000. Disse 
ensidige præferencer giver mulighed for ubegrænset toldfri adgang til EU for de fleste 
produkter. I modsætning til SAA'er, hvori hver part indrømmer præferencer, er autonome 
handelsforanstaltninger en ensidig præferenceordning for det vestlige Balkan. Omfanget af 
toldliberaliseringen under SAA'erne og de præferencer, der er indrømmet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1215/2009, afviger fra hinanden, navnlig for så vidt angår 
landbrugsprodukter. Omfanget af liberalisering inden for landbrugsprodukter under ordningen 
for autonome handelsforanstaltninger er større end under SAA-/IA-ordningen. 

I det foreliggende forslag fra Kommissionen foreslås tre centrale ændringer til 
grundforordningen (EF) nr. 2015/2009: 

1. Forlængelse af de nuværende præferencer indtil udgangen af 2020

Formålet med forlængelsen er at give modtagerlandene længere tid til at tilpasse 
præferencerne under grundforordningen til dem, som er fastsat i SAA/IA.

2. Indførelse af den såkaldte menneskerettighedsklausul i forordningen om autonome 
handelspræferencer

Denne klausul giver mulighed for at suspendere præferencer, i tilfælde af at nogen af 
modtagerlandene begår alvorlige og systematiske overtrædelser af de grundlæggende 
principper om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten. 

3. Eventuel suspension af autonome handelspræferencer for Bosnien-Hercegovina fra 
den 1. januar 2016

Efter Kroatiens tiltrædelse af EU den 1. juli 2013 har Bosnien-Hercegovina endnu ikke 
accepteret at tilpasse interimsaftalen for at tage hensyn til den traditionelle præferencehandel 
mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden for rammerne af den centraleuropæiske 
frihandelsaftale (CEFTA), som forbandt de to lande inden den 1. juli 2013. De præferentielle 
kontingenter, der blev vedtaget i interimsaftalen for 27 EU-medlemsstater, anvendes nu som 
følge heraf af 28 medlemsstater (efter først til mølle-princippet). Den metode, som EU 
anvender til at ændre sine handelsaftaler, efter at der er fundet en EU-udvidelse sted, er 
fastlagt på grundlag af begrebet om traditionel handel mellem den nye EU-medlemsstat og det 
land, som allerede har en handelsaftale med EU. Alle landene i det vestlige Balkan, som er 
med i CEFTA, undtagen Bosnien-Hercegovina, er blevet enige om denne metode og har 
afsluttet forhandlinger om ændring af deres aftaler med EU. 

Efter tre forhandlingsrunder med Bosnien-Hercegovina er det ikke lykkedes at få indgået en 
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aftale. I modsætning til EU's metode mener Bosnien-Hercegovina ikke, at landet vil kunne 
øge sine præferencer for omfanget af traditionel handel. Ifølge Bosnien-Hercegovina ville 
dette kun kunne ske, hvis EU tilbød yderligere indrømmelser. 

Som resultat af denne fastlåste situation og den skade, som EU's kommercielle interesser har 
lidt, foreslår Kommissionen, at de autonome handelspræferencer til Bosnien-Hercegovina 
ikke bør forlænges automatisk, men afhænge af, om Bosnien-Hercegovina accepterer EU's 
metode vedrørende tilpasning af interimsaftalen. Når Bosnien-Hercegovina og EU når til 
enighed, undertegner og er begyndt midlertidigt at anvende en aftale om tilpasning af 
handelsindrømmelser, vil de præferencer, som Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, 
blive genetableret.

Betingelser for retten til præferenceordninger

I grundforordningen fastsættes der i artikel 2, stk. 1, adskillige betingelser for retten til at gøre 
brug af præferenceordninger:

a) at den definition af produkter med oprindelsesstatus, der er givet i forordning (EØF) nr. 
2454/93, overholdes

b) at modtagerlandene afstår fra at indføre ny told og nye afgifter med tilsvarende virkning 
for varer med oprindelse i Fællesskabet

c) at modtagerlandene indgår i et reelt administrativt samarbejde med Fællesskabet med 
henblik på at eliminere enhver risiko for svig.

I det foreliggende forslag fra Kommissionen indføres der en fjerde betingelse, nemlig den 
såkaldte menneskerettighedsklausul. Retten til præferenceordninger er dermed også betinget 
af: 

d) at modtagerlandene afstår fra alvorlige og systematiske overtrædelser af 
menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder og de 
grundlæggende principper for demokrati og retsstatsprincippet.

Artikel 2, stk. 2, i grundforordningen indeholder desuden en yderligere betingelse for retten til 
præferenceordninger, nemlig at modtagerlandene er rede til at indlede effektive økonomiske 
reformer og indgå i et regionalt samarbejde med andre vestbalkanske lande, især ved 
etablering af frihandelsområder.

I henhold til artikel 2, stk. 3, i grundforordningen kan Kommissionen, hvis ovennævnte 
betingelser ikke overholdes, ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren, (helt eller delvis) suspendere retten til præferenceordninger.

Foreslåede ændringer

Delegerede retsakter

Et af hovedmålene med ordførerens ændringsforslag (nemlig ændringsforslag 5, 6 og 7) er at 
erstatte anvendelsen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter, for så vidt angår 
beslutningen om suspension af præferencer, i tilfælde af at de betingelser, som er fastsat i 
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artikel 2, stk. 1, litra c) og d), og artikel 2, stk. 2, ikke overholdes, dvs.:

Artikel 2, stk. 1:

c) at modtagerlandene indgår i et reelt administrativt samarbejde med Fællesskabet med 
henblik på at eliminere enhver risiko for svig

d) at de lande og territorier, der er omhandlet i artikel 1, afstår fra alvorlige og systematiske 
overtrædelser af menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder 
og de grundlæggende principper for demokrati og retsstatsprincippet (indført ved det 
foreliggende forslag fra Kommissionen).

Artikel 2, stk. 2: 

at modtagerlandene er rede til at indlede effektive økonomiske reformer og indgå i et 
regionalt samarbejde med andre lande i det vestlige Balkan, især ved etablering af 
frihandelsområder.

Når medlovgiverne vælger mellem delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF) og 
gennemførelsesretsakter (artikel 291 i TEUF), bør de som det vigtigste kriterium tage hensyn 
til den skønsbeføjelse, som er givet til Kommissionen, navnlig ved at tage hensyn til 
omfanget af den omhandlede politikvurdering.

Ordføreren mener, at Kommissionen i forbindelse med en beslutning om suspension af 
præferencerne på ovennævnte grundlag har en betydelig skønsbeføjelse, som er langt mere 
vidtgående end en simpel gennemførelse af bestemmelserne i grundretsakten på grundlag af 
en objektiv vurdering, navnlig af følgende årsager:

 De præcise kriterier for vurdering af, hvorvidt ovennævnte betingelser er blevet overholdt, 
er ikke fastlagt i grundretsakten og indebærer derfor uvægerligt en subjektiv vurdering, 
som er mere vidtgående end en simpel gennemførelse.

 Jf. artikel 2, stk. 3, er suspensionens anvendelsesområde ikke klart defineret (præferencer, 
som suspenderes helt eller delvist) og der foreligger ikke præcise kriterier for, hvordan 
suspensionens anvendelsesområde fastlægges.

 I artikel 2, stk. 3, fastsættes det endvidere, at Kommissionen kan suspendere 
præferenceordningerne – Kommissionen kan derfor også beslutte ikke at suspendere 
præferencerne overhovedet. 

Ordføreren mener, at en kombination af ovennævnte tre betragtninger giver 
Kommissionen en meget betydelig skønsbeføjelse, når den beslutter at suspendere 
præferencer. Dette indebærer en subjektiv vurdering og overskrider grænserne for 
gennemførelse. En sådan beslutning bør derfor træffes ved hjælp af delegerede retsakter, 
som sikrer medlovgiverne et behørigt tilsyn.

Skønsbeføjelsen med hensyn til de betingelser, som er fastsat i andre bestemmelser i 
grundforordningen, er mere begrænset, og kriterierne for vurderingen af, om disse betingelser 
overholdes, er langt mere objektive som i tilfældet med de betingelser, som er fastsat i artikel 
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2, stk. 1, litra c) og d), og i artikel 2, stk. 2. Ordføreren er derfor tilfreds med, at anvendelsen 
af gennemførelsesretsakter er acceptabel i disse tilfælde.

Ændringsforslag 3 indfører desuden en betragtning, som forklarer anvendelsen af delegerede 
retsakter, i grundforordningen. Siden forordning (EF) nr. 1215/2009 blev vedtaget, er den 
flere gange blevet ændret. Anvendelsen af delegerede retsakter blev indført ved forordning nr. 
1336/2011, som dog ikke indførte en betragtning, der forklarer anvendelsen af delegerede 
retsakter. Ordføreren foreslår, at der anvendes delegerede retsakter i flere tilfælde for at sikre 
et behørigt demokratisk tilsyn med anvendelsen af Kommissionens grundforordning. Dette 
bør tydeligt fastlægges i en tilsvarende betragtning i overensstemmelse med den fælles 
forståelse for anvendelse af delegerede retsakter, som er blevet aftalt mellem Parlamentet og 
Rådet.

Andre ændringer

Ordføreren opfordrer i ændringsforslag 1 indtrængende EU og Bosnien-Hercegovina til at 
bestræbe sig på at opnå en aftale vedrørende tilpasning af interimsaftalen med EU som følge 
af Kroatiens tiltrædelse for at undgå, at præferencerne for Bosnien-Hercegovina suspenderes 
pr. 1. januar 2016.

Ordføreren gentager i ændringsforslag 2 de fremskridt, som landene i det vestlige Balkan har 
gjort hen imod en dybere integration med EU, samt Rådets seneste konklusioner for så vidt 
angår Bosnien-Hercegovina.

Ordføreren indfører i ændringsforslag 4 ændringer af den såkaldte menneskerettighedsklausul 
med henblik på at opnå en positiv formulering i overensstemmelse med 
Københavnskriterierne.

Konklusioner

Det overordnede formål med de ændringsforslag, som ordføreren har fremsat, er at bekræfte 
EU's reelle og dybe engagement omkring den fremtidige europæiske integration af de lande 
og territorier, som er omfattet af denne forordning, ved at indrømme ensidige 
handelspræferencer. EU's integrationsproces har utvivlsomt været en udfordrende proces for 
de lande, som har forpligtet sig hertil, men den har vist sig at være det mest effektive 
instrument til at sikre stabilitet i regionen. Sådanne indrømmelser eller deres eventuelle 
suspension skal i dette perspektiv anerkendes som en impuls til at sætte skub i politiske og 
socioøkonomiske reformer som understreget i "vækstpagten", hvilket er en forudsætning for, 
at landene i det vestlige Balkan opfylder kravene i Københavnskriterierne og den gældende 
EU-ret. Ordføreren opfordrer med henblik herpå indtrængende Bosnien-Hercegovina til at 
tilpasse interimsaftalen til den præferentielle handel med Kroatien som følge af sidstnævntes 
tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013 og opfordrer samtidig partnerne til at 
tage hensyn til begge parters interesser med henblik på at opnå en tilfredsstillende aftale for 
både EU-medlemsstaterne og medlemmerne af CEFTA.


