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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem 
Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og 
artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om 
ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning 
til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union
(16112/2012 – C7 0285/2013 – 2012/0304(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16112/2012),

– der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og 
Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige 
overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i 
Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den 
Europæiske Union (16118/2012),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0285/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget (A7-0332/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Folkerepublikken Kinas regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er EU's toldunion blevet udvidet. Derfor er EU i 
henhold til WTO-reglerne (GATT 1994 artikel XXIV:6) forpligtet til at indlede forhandlinger 
med WTO-medlemmer, som har forhandlingsrettigheder i et af de tiltrædende landes lister, 
med henblik på at aftale en gensidigt tilfredsstillende kompensationstilpasning for at afhjælpe 
de stigende bundne toldafgifter og de deraf følgende betydelige tab.

En sådan tilpasning skal finde sted, hvis overtagelsen af EU's eksterne toldordning resulterer i 
en forhøjelse af tolden ud over det niveau, som det tiltrædende land har bundet sig til i WTO, 
idet der tages behørigt hensyn til reduktioner af tolden på samme toldposition, som er 
foretaget af andre medlemmer af toldunionen ved dens dannelse i henhold til kravene i artikel 
XXIV:6.

For at opfylde WTO's krav behandles der to spørgsmål i aftalerne. For det første 
kompensation for højere afgifter, hvortil det oftest anvendte instrument omfatter åbning af 
landetildelt toldkontingent eller forøgelse af eksisterende toldkontingent(er). For det andet 
skal også Bulgariens og Rumæniens erga omnes-toldkontingent (der ikke er landespecifikt, 
men åbent for hele verden), der blev åbnet før deres tiltrædelse, føjes til det eksisterende 
EU-kontingent (erga omnes).

Den 29. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
lande, der eventuelt er berettiget til kompensation. Forhandlingerne med Folkerepublikken 
Kina mundede ud i et udkast til aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 
31. maj 2012. 

De produkter, der er omfattet af kompensationsaftalen mellem EU og Kina, er hovedsageligt 
hvidløg, champignoner, chokolade, konfekturevarer og kiks. 

Aftalen om de nye toldkontingenter for disse landbrugsprodukter vil blive gennemført via en 
gennemførelsesforordning, der skal vedtages af Kommissionen.

EU har indtil nu indgået lignende kompensationsaftaler med Cuba, Brasilien og – med 
Parlamentets samtykke – Australien, New Zealand, Argentina og USA. 

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over aftalen med Folkerepublikken Kina og mener, at Europa-
Parlamentet bør give sin godkendelse. Folkerepublikken Kina har ret til at genoprette sine 
tidligere handelsrettigheder, der blev lettere udhulet som følge af udvidelsen af EU's 
toldunion efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse af EU.

I artikel XXIV:4 i GATT understreges det helt korrekt, at "formålet med en toldunion eller et 
frihandelsområde bør være at lette handelen mellem parterne og ikke at skabe skranker for 
andre kontraherende parters handel med disse". Denne kompensationsaftale kan derfor 
omfattes som endnu et tegn på, at EU ønsker at respektere reglerne for den multilaterale 
handelsordning med WTO i centrum.
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Generelt har udvidelsen af EU været positiv for WTO-medlemmerne. I de tilfælde, hvor de 
tiltrædende lande havde højere toldsatser end EU-tolden, har WTO-medlemmerne fået 
fordelen. I modsat fald, når de tiltrædende lande havde lavere toldsatser end EU og 
efterfølgende måtte hæve deres satser, har EU kompenseret for forskellen. Så alt i alt vil 
WTO-medlemmerne drage fordel.

Kommissionen har helt korrekt valgt at udvide og skabe toldkontingenter som middel til 
kompensation for de pågældende produkter fra Kina, fordi det er den mest målrettede måde at 
give kompensation på.

Unionen og Folkerepublikken Kina underretter hinanden om afslutningen af deres interne 
procedurer for aftalens ikrafttrædelse. Aftalen træder i kraft 14 dage efter datoen for 
modtagelsen af den sidste underretning. Ordføreren håber, at vores partnerland ligeledes vil 
færdiggøre sine interne procedurer hurtigst muligt, således at producenterne snart kan drage 
fordel af den genoprettede markedsadgang.
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5.3.2013

UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den 
Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i 
den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af 
indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres 
tiltrædelse af Den Europæiske Union
(COM(2012)0641 – C7-0000/2012 – 2012/0304(NLE))

Ordfører for udtalelse: Charles Tannock

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag er baseret på almindelig praksis i Verdenshandelsorganisationen 
(WTO). Denne praksis består i at kompensere lande, som har særlige eksportinteresser med 
hensyn til andre WTO-medlemmer, inden de tilslutter sig en toldunion, fordi disse lande 
straffes gennem den højere told, der pålægges deres eksport til disse medlemmer, som følge af 
udvidelsen af den fælles toldtarif, når disse tredjelande tilslutter sig denne toldunion, i dette 
tilfælde Den Europæiske Union. Denne praksis er i overensstemmelse med principperne i den 
almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), der søger at fremme 
liberaliseringen af international handel, omend på præferencemæssigt grundlag, men altid 
under hensyntagen til den indvirkning, som dannelsen af toldunioner kan have på de 
tredjelandsmedlemmer af WTO, som risikerer at blive berørt af dette.   

De indrømmelser, som Den Europæiske Union tilbyder Folkerepublikken Kina med forslaget, 
er resultatet af en teknisk forhandling mellem Europa-Kommissionen og Folkerepublikken 
Kina. Hvis det ikke lykkes at nå til enighed om en aftale, kan dette i overensstemmelse med 
Gatt-bestemmelserne medføre, at Folkerepublikken Kina trækker tilsvarende indrømmelser, 
der er forhandlet med EU, tilbage. Eftersom mange EU-forbrugere er afhængige af den billige 
og rigelige levering af varer fra Folkerepublikken Kina, vil en handelskrig mellem de to 
WTO-medlemmer ikke være i nogens interesse, navnlig set i lyset af den aktuelle globale 
økonomiske tilbagegang.  

Ordføreren foreslår derfor, at Europa-Parlamentet giver sit samtykke til aftalen om 
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indrømmelser til Folkerepublikken Kina, således at EU kan gøre sin toldunion forenelig med 
sine forpligtelser i WTO efter Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU, 
samtidig med at det sikres, at Folkerepublikken Kina forbliver vores pålidelige 
handelspartner.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå, at Parlamentet giver sit samtykke.
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