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(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
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0135),

– 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 (C9-0099/2020),

– 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 (A9-0175/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 1215/20092 indrømmes der ubegrænset 
toldfri adgang til EU-markedet for næsten 
alle varer med oprindelse i de lande, 
deltager i stabiliserings- og 
associeringsprocessen i det omfang og 
indtil det tidspunkt, hvor der blev indgået 

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 1215/20092 indrømmes der ubegrænset 
toldfri adgang til EU-markedet for næsten 
alle varer med oprindelse i de lande, 
deltager i stabiliserings- og 
associeringsprocessen i det omfang og 
indtil det tidspunkt, hvor der blev indgået 
bilaterale aftaler med disse begunstigede 
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bilaterale aftaler med disse lande. parter.

_________________ _________________
2Rådets 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 (EUT L 328 af 
15.12.2009, s. 1).

2Rådets 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 (EUT L 328 af 
15.12.2009, s. 1).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der er nu indgået stabiliserings- og 
associeringsaftaler med alle seks parter, 
den sidste aftale mellem EU og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab på den 
ene side og Kosovo3 på den anden side 
trådte i kraft den 1. april 2016.

(2) Der er nu indgået stabiliserings- og 
associeringsaftaler med alle seks 
begunstigede parter. Stabiliserings- og 
associeringsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og 
Kosovo på den anden side var den sidste, 
og den trådte i kraft den 1. april 2016.

_________________ _________________
3Denne betegnelse indebærer ingen 
stillingtagen til Kosovos status, og den er i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og 
Den Internationale Domstols udtalelse om 
Kosovos uafhængighedserklæring.

3Denne betegnelse indebærer ingen 
stillingtagen til Kosovos status, og den er i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og 
Den Internationale Domstols udtalelse om 
Kosovos uafhængighedserklæring.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/14644 blev 
forordning (EF) nr. 1215/2009 ændret for 
at ophæve de bilaterale præferencer for 
Kosovo, hvorved de enkelte unilaterale 

(3) Ved Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/14644 blev 
forordning (EF) nr. 1215/2009 ændret for 
at ophæve de bilaterale præferencer for 
Kosovo, hvorved de enkelte unilaterale 
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præferencer, der er tildelt alle de 
vestbalkanske modtagerlande i form af en 
toldsuspension for varer, der er omfattet af 
kapitel 7 og 8 i den kombinerede 
nomenklatur og deres adgang til det 
globale toldkontingent for vin på 30 000 hl.

præferencer, der er tildelt alle de 
vestbalkanske begunstigede parter i form 
af en toldsuspension for varer, der er 
omfattet af kapitel 7 og 8 i den 
kombinerede nomenklatur og deres adgang 
til det globale toldkontingent for vin på 30 
000 hl.

_________________ _________________
4Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/1464 af 2. juni 2017 om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1215/2009 for så vidt angår 
handelsindrømmelser for Kosovo* efter 
ikrafttrædelsen af stabiliserings- og 
associeringsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og 
Kosovo på den anden side.

4Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/1464 af 2. juni 2017 om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1215/2009 for så vidt angår 
handelsindrømmelser for Kosovo* efter 
ikrafttrædelsen af stabiliserings- og 
associeringsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og 
Kosovo på den anden side.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forlængelsen af 
anvendelsesperioden for forordning (EF) 
nr. 1215/2009 anses for at være den bedste 
garanti for Unionens engagement i 
Vestbalkans handelsintegration.

(5) Forlængelsen af 
anvendelsesperioden for forordning (EF) 
nr. 1215/2009 anses for at være en 
passende garanti for Unionens øgede 
engagement i og opbakning til Vestbalkans 
handelsintegration. Det nuværende system 
med autonome handelsforanstaltninger er 
fortsat en værdifuld støtte for 
økonomierne i landene på Vestbalkan.

Justification

EU går stærkt ind for en forlængelse af den favorable adgang til EU-markedet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1215/2009
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Varer med oprindelse i Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Montenegro, 
Nordmakedonien og Serbien, der er 
omfattet af kapitel 7 og 8 i den 
kombinerede nomenklatur, kan indføres i 
Unionen uden kvantitative restriktioner 
eller foranstaltninger med tilsvarende 
virkning og er fritaget for told og afgifter 
med tilsvarende virkning.

1. Varer med oprindelse i de 
begunstigede partnerlande Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmakedonien og Serbien, 
der er omfattet af kapitel 7 og 8 i den 
kombinerede nomenklatur, kan indføres i 
Unionen uden kvantitative restriktioner 
eller foranstaltninger med tilsvarende 
virkning og er fritaget for told og afgifter 
med tilsvarende virkning.

Ændringsforslag 6

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Stk. 2, første afsnit, affattes således: 

2.   Retten til at gøre brug af de 
præferenceordninger, der indføres ved 
artikel 1, er med forbehold af de i stk. 1 
nævnte vilkår betinget af, at 
modtagerlandene er rede til at indlede 
effektive økonomiske reformer og indgå i 
et regionalt samarbejde med andre lande, 
der er berørt af Den Europæiske Unions 
stabiliserings- og associeringsproces, især 
ved etablering af frihandelsområder i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT 1994 og andre relevante WTO-
bestemmelser.

2. Retten til at gøre brug af de 
præferenceordninger, der indføres ved 
artikel 1, er med forbehold af de i stk. 1 
nævnte vilkår betinget af, at de 
begunstigede parter er rede til at indlede 
effektive økonomiske reformer og indgå i 
et regionalt samarbejde med andre lande, 
der er berørt af Den Europæiske Unions 
stabiliserings- og associeringsproces, især 
ved etablering af frihandelsområder i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT 1994 og andre relevante WTO-
bestemmelser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 8, stk. 3, udgår.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Bilag II udgår.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

TOLDKONTINGENTER OMHANDLET 
I ARTIKEL 1, STK. 2

TOLDKONTINGENTER OMHANDLET 
I ARTIKEL 3, STK. 1
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BEGRUNDELSE

Baggrund

EU er langt den førende handelspartner for det vestlige Balkan (dvs. Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien) med over 72 % af den 
samlede handel, hvilket er langt mere end andre konkurrenter, der er økonomisk og politisk 
involveret i regionen, såsom Kina, Rusland eller Tyrkiet. 

Handelen mellem EU og landene i det vestlige Balkan er vokset med næsten 130 % i løbet af 
de sidste 10 år. Den beløb sig i 2019 til 55 mia. EUR.

Siden igangsættelsen af stabiliserings- og associeringsprocessen i 1999 har EU gradvist 
indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med hver enkelt land på Vestbalkan. 

Disse stabiliserings- og associeringsaftaler blev betragtet som instrumenter til fremme af den 
økonomiske udvikling og den politiske stabilisering i landene i regionen og udgør fortsat en af 
de centrale mekanismer for tilpasning til EU-retten og en gradvis integration på EU-markedet. 
Aftalerne indebærer afskaffelse af told- og ikke-toldmæssige restriktioner på bilateral handel 
og omfatter varer i alle kapitler i det harmoniserede system.

Samtidig er der siden 2009 indført en række autonome handelsforanstaltninger gennem en 
forordning fra 2009, som også bidrog til en udvidelse af den samlede handel mellem EU og 
det vestlige Balkan.
Denne forordning omfattede i første omgang næsten alle varer importeret fra regionen, men 
dens anvendelsesområde blev i 2017 reduceret til de varer, der henhører under kapitel 7 
(spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde) og 8 (spiselige frugter og nødder; 
skaller af citrusfrugter og meloner) i den Kombinerede Nomenklatur i Den Fælles Toldtarif 
samt en kvota for import af vin på 30 000 hl.
Kommissionens forslag er i overensstemmelse med EU's støtte til regionens gradvise 
økonomiske integration i EU og de individuelle tiltrædelsesprocesser.

Selv om de fleste handelspræferencer, der oprindeligt er indrømmet Vestbalkan gennem 
autonome handelsordninger, nu er integreret i de respektive stabiliserings- og 
associeringsaftaler med EU, udgør de begrænsede præferencer, der er indrømmet ved denne 
forordning, ifølge Kommissionen stadig en værdifuld støtte for økonomien og erhvervslivet i 
regionen og er derfor fortsat et nyttigt redskab i forbindelse med EU's støtte til det vestlige 
Balkans økonomiske integration.

Dette forslag til forordning indebærer ikke yderligere omkostninger for EU's budget.

Ordførerens holdning

Vestbalkan er en prioritet for EU, og EU har et særligt ansvar for at bistå Balkanlandene i 
regionen.

En sådan forlængelse af disse autonome handelsforanstaltninger skal være i 
overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen for nylig har bekræftet, og som 
blev bekræftet i Sofiaerklæringen den 17. maj 2018.
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Ordføreren bestrider ikke de autonome handelsforanstaltningers bidrag til den økonomiske 
udvikling i disse lande, idet de giver mulighed for lettere adgang for disse landes produktion 
af vin, frugt og grøntsager og bidrager dermed til at konsolidere deres primærsektor, hvis 
andel af BNP fortsat er høj.

Desuden har de foreslåede foranstaltninger indtil nu bidraget til at etablere stærke 
partnerskaber mellem EU-virksomheder og lokale producenter på det vestlige Balkan. 
Kommissionens forslag om at forlænge foranstaltningerne med yderligere fem år anses derfor 
for at være den mest hensigtsmæssige foranstaltning til at sikre en bæredygtig økonomisk 
udvikling for partnerne på Vestbalkan. Dermed kan en meget lang og kompleks proces med at 
ændre hver enkelt bilateral handelsaftale som en del af stabiliserings- og associeringsaftalerne 
undgås.
Hvis disse autonome handelsforanstaltninger ikke forlænges indtil 2025, kan det få en negativ 
og problematisk virkning, idet det kan mindske markedsadgangen for alle landene i det 
vestlige Balkan. Dette ville ikke være i overensstemmelse med EU's støttetilgang.
I forlængelse af en anmodning til Rådet fra Frankrig om tildeling af status som EU-
kandidatland til Nordmakedonien og Albanien omdefinerede Kommissionen derfor 
udvidelsesprocessen i februar 2020.
Landene i det vestlige Balkan, som i 2018 i Sofia havde bekræftet udsigten til deres 
tiltrædelse af EU som et "endeligt strategisk valg", noterede sig således på videokonference 
den 6. maj i Zagreb, at

- "øget EU-bistand vil være forbundet med håndgribelige fremskridt med 
retsstatsprincippet og socioøkonomiske reformer samt med partnerne på Vestbalkans 
overholdelse af EU's værdier, regler og standarder"

- "Vestbalkans ledere bør sikre en streng håndhævelse af de grundlæggende værdier, de 
demokratiske principper og retsstatsprincippet"

- "der i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet er behov for en stærkere 
indsats og solide resultater på disse områder".

Af de fem ændringer, der er foretaget siden 2009, gjorde den, der blev vedtaget af Europa-
Parlamentet den 16. december 2015, anvendelsen af denne forordning udtrykkeligt betinget af 
"at modtagerlandene afstår fra alvorlige og systematiske overtrædelser af 
menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, de grundlæggende 
principper for demokrati og retsstatsprincippet" (artikel 2, stk. 1, litra d)).

De seneste evalueringer af landene i det vestlige Balkan viser imidlertid en generel forværring 
af korruptionen, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder, med undtagelse 
af Nordmakedonien.

Denne forordning (artikel 2, stk. 3) giver allerede Kommissionen mulighed for at suspendere 
anvendelsen heraf helt eller delvis ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter en gennemgang 
foretaget af udvalget for Vestbalkan på grundlag af artikel 2, stk. 1, litra d).

I lyset af den nuværende forværring af situationen samt den utvetydige vilje, som både 
Parlamentet og Rådet har givet udtryk for, til at styrke overensstemmelsen med Unionens 
værdier i de ordninger, som sigter mod disse landes tiltrædelse, herunder nævnte forordning, 
finder ordføreren det hensigtsmæssigt at:
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- forlænge dens anvendelse for en periode på 5 år, som Kommissionen har anmodet om,

- men at lade denne forlængelse ledsage af en obligatorisk genforhandlingsklausul efter 
30 måneder, som vil blive rapporteret til Europa-Parlamentets Udvalg om International 
Handel og Udenrigsudvalget.
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