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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 afskaffelse af told på visse 
varer
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0496),

– 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 (C9-0284/2020),

– 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 (A9-0217/2020),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 
overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

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

I en fælles erklæring af 21. august 2020 bebudede kommissær Phil Hogan og USA's 
handelsrepræsentant Robert Lighthizer, at en pakke af toldnedsættelser havde til formål "at 
markere starten på en proces, der vil føre til yderligere aftaler, som skaber mere fri, fair og 
gensidig transatlantisk handel"1. 

Med denne forordning foreslår Kommissionen at fjerne en række toldsatser på hummer. 
Afskaffelsen af denne told er underlagt to betingelser: a) USA's effektive reduktion af 
toldpositionerne for en række udvalgte varer (færdigretter, krystalglasvarer, 
overfladeforbehandlinger, krudt, cigaretlightere og lighterdele) og b) USA's undladelse af at 
indføre nye foranstaltninger over for Den Europæiske Union, der underminerer de mål, der 
forfølges med den fælles erklæring.

Kommissionen fremlagde dette initiativ som den første aftale mellem USA og EU om 
nedsættelse af toldsatser i mere end to årtier og som et første skridt til at forbedre forholdet 
mellem EU og USA. Det er således underforstået, at denne "miniaftale", selv om den er meget 
begrænset i omfang, også kan støtte bilæggelsen af igangværende tvister. Desuden afskaffes 
tolden erga omnes i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens princip om mest 
begunstigede land.

Uanset de igangværende tvister vedrørende amerikanske toldsatser på europæisk stål og 
aluminium og landbrugsprodukter bør Parlamentet støtte denne aftale som et grundlag for en 
fornyet konstruktiv transatlantisk dialog, som er i borgernes og økonomiens interesse, både i EU 
og USA. Denne pakke af toldnedsættelser vil forhåbentlig bane vejen for yderligere 
afbalancerede, mere ambitiøse og omfattende forhandlinger med USA, hvor Parlamentet fuldt ud 
vil udfylde sin institutionelle rolle.

I lyset af ovenstående tilslutter ordføreren sig forslaget som forelagt af Europa-
Kommissionen.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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