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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 beskyttelse af Unionen og 
dens medlemsstater mod tredjelandes økonomiske tvang
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0775),

– 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 (C9-0458/2021),

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

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, at Kommissionen forpligtede sig til at 
acceptere Parlamentets holdning, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
14. december 2021 forpligtede sig til at godkende denne holdning, jf. artikel 294, stk. 4, 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0246/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 1 i De Forenede 
Nationers pagt omfatter FN's mål at 
udvikle venskabelige forbindelser mellem 
nationer baseret på respekt for princippet 
om lige rettigheder.

(3) I henhold til artikel 1 i De Forenede 
Nationers pagt omfatter FN's mål at 
udvikle venskabelige forbindelser mellem 
nationer baseret på respekt for princippet 
om lige rettigheder. Ifølge deklarationen 
om folkeretlige principper vedrørende 
venskabelige forbindelser og samarbejde 
mellem stater i overensstemmelse med De 
Forenede Nationers Pagt skal 
internationale forbindelser desuden 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne om suveræn ligeberettigelse 
og ikke-indgriben1a.
___________________
1a FN's Generalforsamling, deklaration 
om folkeretlige principper vedrørende 
venskabelige forbindelser og samarbejde 
mellem stater i overensstemmelse med De 
Forenede Nationers Pagt, 24. oktober 
1970, A/RES/2625(XXV)

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Folkerettens regler om statsansvar 
for folkeretsstridige handlinger er blevet 
kodificeret af FN's Folkeretskommission i 
20011a og bør være retningsgivende for 
Unionens tiltag, når Unionen udsættes for 
økonomisk tvang fra et tredjeland, der 
udgør en folkeretsstridig handling. Det 
anføres i deklarationen om folkeretlige 
principper vedrørende venskabelige 
forbindelser og samarbejde mellem stater 
i overensstemmelse med De Forenede 
Nationers Pagt1b, at ingen stat må 
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anvende eller fremme anvendelsen af 
økonomiske, politiske eller andre former 
for foranstaltninger for at bruge tvang 
over for en anden stat, således at 
udøvelsen af dens suveræne rettigheder 
gøres underordnet, eller således at der 
aftvinges fordele af nogen som helst art 
fra denne stat. Disse kodificerede regler i 
den folkeretlige sædvaneret er bindende.
__________________
1a Folkeretsstridige handlinger, vedtaget 
af FN's Folkeretskommission på dens 
53. samling i 2001 og taget til efterretning 
af FN's Generalforsamling i resolution 
56/83.
1b FN's Generalforsamlings resolution 
2625 (XXV) af 24. oktober 1970. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Selv om Unionen altid handler 
inden for rammerne af folkeretten, er det 
vigtigt, at Unionen råder over et passende 
instrument til at afskrække fra og modvirke 
økonomisk tvang fra tredjelandes side for 
at beskytte sine og medlemsstaternes 
rettigheder og interesser. Dette er navnlig 
tilfældet, når tredjelande træffer 
foranstaltninger, der påvirker handel eller 
investeringer, og som griber ind i Unionens 
eller en medlemsstats legitime suveræne 
valg ved at søge at forhindre eller opnå, at 
Unionen eller en medlemsstat ophører, 
ændrer eller vedtager en bestemt retsakt. 
Sådanne foranstaltninger, der påvirker 
handel eller investeringer, kan ikke blot 
omfatte foranstaltninger, der træffes på og 
har virkninger på tredjelandets område, 
men også foranstaltninger, der træffes af 
tredjelandet, herunder gennem enheder, der 
kontrolleres eller ledes af tredjelandet og er 

(6) Selv om Unionen altid handler 
inden for rammerne af folkeretten, er det 
vigtigt, at Unionen råder over et passende 
instrument til at afskrække fra og modvirke 
økonomisk tvang fra tredjelandes side for 
at beskytte sine og medlemsstaternes 
rettigheder og interesser. Dette er navnlig 
tilfældet, når tredjelande træffer, undlader 
at træffe eller truer med at træffe 
foranstaltninger, der påvirker handel eller 
investeringer, og som griber ind i Unionens 
eller en medlemsstats legitime suveræne 
valg ved at søge at forhindre eller opnå, at 
Unionen eller en medlemsstat ændrer eller 
vedtager en bestemt retsakt eller bringer 
en bestemt retsakt til ophør, herunder 
enhver form for specifikt politikvalg eller 
stillingtagen til et politikvalg såsom 
Europa-Parlamentets beslutninger. 
Sådanne foranstaltninger, der påvirker 
handel eller investeringer, kan ikke blot 
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til stede i Unionen, og som skader 
økonomiske aktiviteter i Unionen.

omfatte foranstaltninger, der træffes, 
passivitet eller foranstaltninger, der trues 
med eller skal træffes, på og har 
virkninger på tredjelandets område, men 
også foranstaltninger, der træffes eller 
trues med at blive truffet af tredjelandet, 
herunder gennem enheder, der kontrolleres 
eller ledes af tredjelandet og er til stede i 
Unionen, og som skader økonomiske 
aktiviteter i Unionen, f.eks. nogle 
ekstraterritoriale virkninger af 
tredjelandes sanktioner, der påvirker 
virksomheder og enkeltpersoner i EU og i 
sidste ende suveræniteten af Den 
Europæiske Unions valg.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Denne forordning har til formål at 
sikre en effektiv og hurtig reaktion fra 
Unionens side mod økonomisk tvang, 
herunder afskrækkelse af økonomisk 
tvang mod Unionen eller en medlemsstat 
og i sidste instans modforanstaltninger.

(7) Denne forordning har til formål at 
sikre en effektiv og hurtig reaktion fra 
Unionens side mod økonomisk tvang, 
navnlig afskrækkelse af økonomisk tvang 
mod Unionen eller en medlemsstat og, når 
det er nødvendigt, fordi andre 
instrumenter ikke kan beskytte Unionens 
interesser tilstrækkeligt, 
modforanstaltninger. Denne forordning 
supplerer EU-retten på handelsområdet 
såsom Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/1671a.
__________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 
22. november 1996 om beskyttelse mod 
virkningerne af den ekstraterritoriale 
anvendelse af lovgivning vedtaget af et 
tredjeland og af foranstaltninger, som er 
baseret herpå eller er en følge heraf (EFT 
L 309 af 29.11.1996, s. 1).
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Målene for denne forordning, 
navnlig at modvirke tredjelandes 
økonomiske tvang over for Unionen eller 
en medlemsstat, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne selv. Det 
skyldes, at medlemsstaterne som 
selvstændige aktører i henhold til 
folkeretten ikke nødvendigvis har ret til at 
reagere på økonomisk tvang rettet mod 
Unionen i henhold til folkeretten. På grund 
af den enekompetence, som Unionen er 
tillagt ved artikel 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, er 
medlemsstaterne desuden forhindret i at 
træffe fælles handelspolitiske 
foranstaltninger som reaktion på 
økonomisk tvang. Disse mål kan derfor 
nås med større effektivitet på EU-plan.

(8) Målene for denne forordning, 
navnlig at modvirke tredjelandes 
økonomiske tvang over for Unionen eller 
en medlemsstat, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne selv. Det 
skyldes, at medlemsstaterne som 
selvstændige aktører i henhold til 
folkeretten ikke nødvendigvis har ret til at 
reagere på økonomisk tvang rettet mod 
Unionen i henhold til folkeretten. På grund 
af den enekompetence, som Unionen er 
tillagt ved artikel 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, er 
medlemsstaterne desuden forhindret i at 
træffe fælles handelspolitiske 
foranstaltninger som reaktion på 
økonomisk tvang. Det er derfor 
nødvendigt, at midlerne til at nå disse mål 
effektivt oprettes på EU-plan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet er det for at 
skabe en effektiv og omfattende ramme for 
Unionens indsats mod økonomisk tvang 
nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte 
regler for undersøgelse, konstatering og 
bekæmpelse af tredjelandes økonomiske 
tvangsforanstaltninger. Forud for Unionens 
reaktionsforanstaltninger bør der navnlig 
foretages en undersøgelse af de faktiske 
omstændigheder, en konstatering af 
eksistensen af økonomisk tvang og, hvor 
det er muligt, bestræbelser på at finde en 
løsning i samarbejde med det pågældende 

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet er det for at 
skabe en effektiv og omfattende ramme for 
Unionens indsats mod økonomisk tvang 
nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte 
regler for undersøgelse, konstatering og 
bekæmpelse af tredjelandes økonomiske 
tvangsforanstaltninger. Forud for Unionens 
reaktionsforanstaltninger bør der navnlig 
foretages en undersøgelse af de faktiske 
omstændigheder, en konstatering af 
eksistensen af økonomisk tvang og, hvor 
det er muligt, og forudsat at tredjelandet 
også samarbejder i god tro, bestræbelser 
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tredjeland. Alle foranstaltninger, der 
indføres af Unionen, bør stå i et rimeligt 
forhold til den skade, der er forvoldt af 
tredjelandenes økonomiske 
tvangsforanstaltninger. Kriterierne for 
fastlæggelse af EU-modforanstaltninger 
bør navnlig tage hensyn til behovet for at 
undgå eller minimere virkningerne af 
indirekte følgevirkninger, administrative 
byrder og omkostninger, der pålægges 
Unionens erhvervsdrivende, samt til 
Unionens interesser. Denne forordning går 
ikke videre, end hvad der er nødvendigt for 
at nå de tilstræbte mål, i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Union.

på at finde en løsning i samarbejde med det 
pågældende tredjeland. Alle 
foranstaltninger, der indføres af Unionen, 
bør stå i et rimeligt forhold til den skade, 
der er forvoldt af tredjelandenes 
økonomiske tvangsforanstaltninger, og bør 
primært have til formål at få bragt den 
økonomiske tvang til ophør og i givet fald 
få erstattet den skade, der er forvoldt. 
Kriterierne for fastlæggelse af EU-
modforanstaltninger bør navnlig tage 
hensyn til foranstaltningernes effektivitet 
med henblik på at foranledige, at den 
økonomiske tvang bringes til ophør, og 
foranstaltningernes potentiale til at 
hjælpe de erhvervsdrivende samt andre 
aktører i Unionen, der er berørt af den 
økonomiske tvang, herunder via interne 
foranstaltninger såsom en ad hoc-
kompensationsfond for de pågældende 
erhvervsdrivende. Der bør også tages 
hensyn til behovet for en præcis angivelse 
af de næste skridt, der skal tages, og for at 
undgå eller minimere risiciene for 
eskalering i internationale 
handelsforbindelser, virkningerne af 
indirekte følgevirkninger, 
uforholdsmæssigt stor administrativ 
kompleksitet og uforholdsmæssigt store 
omkostninger, der pålægges Unionens 
erhvervsdrivende, samt til Unionens 
interesser. Denne forordning går ikke 
videre, end hvad der er nødvendigt for at 
nå de tilstræbte mål, i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Enhver foranstaltning, der 
iværksættes af Unionen på grundlag af 
denne forordning, bør være i 
overensstemmelse med Unionens 

(10) Enhver foranstaltning, der 
iværksættes af Unionen på grundlag af 
denne forordning, bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
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forpligtelser i henhold til folkeretten. 
Folkeretten tillader på visse betingelser, 
f.eks. proportionalitet og forudgående 
varsel, at der træffes modforanstaltninger, 
dvs. foranstaltninger, som ellers ville være 
i strid med en skadelidt parts internationale 
forpligtelser over for det land, der er 
ansvarligt for en overtrædelse af 
folkeretten, og som har til formål at opnå, 
at overtrædelsen bringes til ophør, eller at 
der ydes erstatning herfor.10 Derfor bør 
modforanstaltninger, der vedtages i 
henhold til denne forordning, tage form af 
enten foranstaltninger, der overholder 
Unionens internationale forpligtelser, eller 
foranstaltninger, der udgør tilladte 
modforanstaltninger. I henhold til 
folkeretten og i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør de ikke 
overstige et niveau, der står i rimeligt 
forhold til den skade, som Unionen eller en 
medlemsstat har lidt som følge af 
tredjelandets økonomiske 
tvangsforanstaltninger, under hensyntagen 
til alvorligheden af tredjelandets 
foranstaltninger og Unionens rettigheder 
og interesser. I denne henseende forstås 
ved skade på Unionen eller en medlemsstat 
i henhold til folkeretten også skade på 
erhvervsdrivende i Unionen.

forpligtelser i henhold til folkeretten. 
Unionen bør fortsætte med at støtte det 
regelbaserede multilaterale handelssystem 
med Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) i centrum. Folkeretten tillader på 
visse betingelser, f.eks. proportionalitet og 
forudgående varsel, at der træffes 
modforanstaltninger, dvs. foranstaltninger, 
som ellers ville være i strid med en 
skadelidt parts internationale forpligtelser 
over for det land, der er ansvarligt for en 
overtrædelse af folkeretten, og som har til 
formål at opnå, at overtrædelsen bringes til 
ophør, eller at der ydes erstatning herfor.10 
Derfor bør modforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
tage form af enten foranstaltninger, der 
overholder Unionens internationale 
forpligtelser, eller foranstaltninger, der 
udgør tilladte modforanstaltninger. I 
henhold til folkeretten og i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør de stå i 
rimeligt forhold til den skade, som 
Unionen eller en medlemsstat har lidt som 
følge af tredjelandets økonomiske 
tvangsforanstaltninger, under hensyntagen 
til alvorligheden af tredjelandets 
foranstaltninger og Unionens rettigheder 
og interesser. I denne henseende forstås 
ved skade på Unionen eller en medlemsstat 
i henhold til folkeretten også skade på 
erhvervsdrivende i Unionen.

__________________ __________________
10Se artikel 22 og 49-53 i artiklerne om 
staternes ansvar for internationalt ulovlige 
handlinger, som FN's Folkeretskommission 
vedtog på sin 53. samling i 2001, og som 
FN's Generalforsamling har taget til 
efterretning i resolution 56/83.

10 Se artikel 22 og 49-53 i artiklerne om 
staternes ansvar for internationalt ulovlige 
handlinger, som FN's Folkeretskommission 
vedtog på sin 53. samling i 2001, og som 
FN's Generalforsamling har taget til 
efterretning i resolution 56/83.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Tvang er forbudt i henhold til 
folkeretten, når et land anvender 
foranstaltninger såsom handels- eller 
investeringsrestriktioner for fra et andet 
land at opnå en handling eller undladelse, 
som landet ikke er internationalt forpligtet 
til at udføre, og som henhører under dets 
suverænitet, når tvangen når op på en vis 
kvalitativ eller kvantitativ tærskel, 
afhængigt af både de forfulgte mål og de 
anvendte midler. Kommissionen bør 
undersøge tredjelandes foranstaltninger 
på grundlag af kvalitative og kvantitative 
kriterier, der bidrager til at fastslå, om 
tredjelandet griber ind i Unionens eller en 
medlemsstats legitime suveræne valg, og 
om dets handling udgør en økonomisk 
tvang, der kræver en EU-reaktion.

(11) Tvang er forbudt i henhold til 
folkeretten, når et land anvender 
foranstaltninger såsom handels- eller 
investeringsrestriktioner for fra et andet 
land at opnå en handling eller undladelse, 
som landet ikke er internationalt forpligtet 
til at udføre, og som henhører under dets 
suverænitet, når tvangen når op på en vis 
kvalitativ eller kvantitativ tærskel, 
afhængigt af både de forfulgte mål og de 
anvendte midler. Kommissionen bør tage 
højde for kvalitative eller kvantitative 
kriterier, der bidrager til at fastslå, om 
tredjelandet griber ind i Unionens eller en 
medlemsstats legitime suveræne valg, og 
om dets handling udgør en økonomisk 
tvang, der kræver en EU-reaktion.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionen bør undersøge, om 
tredjelandes foranstaltninger er 
tvangsforanstaltninger, enten på eget 
initiativ eller på grundlag af oplysninger 
modtaget fra en hvilken som helst kilde, 
herunder juridiske og fysiske personer eller 
en medlemsstat. Efter denne undersøgelse 
bør Kommissionen i en afgørelse afgøre, 
om tredjelandets foranstaltning er en 
tvangsforanstaltning. Kommissionen bør 
meddele enhver bekræftende afgørelse til 
det pågældende tredjeland sammen med en 
anmodning om, at den økonomiske tvang 
bringes til ophør, og i givet fald en 
anmodning om, at enhver skade afhjælpes.

(13) Kommissionen kan og bør navnlig 
i tilfælde af en begrundet klage undersøge, 
om tredjelandes foranstaltninger er 
tvangsforanstaltninger, enten på eget 
initiativ eller på grundlag af oplysninger 
modtaget fra en hvilken som helst kilde, 
herunder juridiske og fysiske personer, 
Europa-Parlamentet eller en medlemsstat. 
Efter denne undersøgelse bør 
Kommissionen i en afgørelse afgøre, om 
tredjelandets foranstaltning er en 
tvangsforanstaltning. Kommissionen bør 
offentligt meddele resultaterne af sin 
undersøgelse. I tilfælde af en bekræftende 
afgørelse bør Kommissionen meddele det 
pågældende tredjeland dette sammen med 
en anmodning om, at den økonomiske 
tvang bringes til ophør, og i givet fald en 
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anmodning om, at enhver skade afhjælpes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte og samarbejde 
med tredjelande, der er berørt af de samme 
eller lignende økonomiske 
tvangsforanstaltninger, eller med andre 
interesserede tredjelande. Unionen bør 
deltage i den internationale koordinering i 
bilaterale, plurilaterale eller multilaterale 
fora, der er rettet mod forebyggelse eller 
afskaffelse af økonomisk tvang.

(14) Unionen bør samarbejde med 
partnere, der er berørt af de samme eller 
lignende økonomiske 
tvangsforanstaltninger, eller med andre 
interesserede partnere. Unionen bør 
deltage i den internationale koordinering i 
alle bilaterale, plurilaterale eller 
multilaterale fora, der er egnede til 
forebyggelse eller afskaffelse af 
økonomisk tvang.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionen bør kun indføre 
modforanstaltninger, når andre midler 
såsom forhandlinger, mægling eller 
afgørelse ikke fører til en hurtig og effektiv 
afslutning af den økonomiske tvang og til 
erstatning for den skade, som den har 
forvoldt Unionen eller dens medlemsstater, 
og når det er nødvendigt at gribe ind for at 
beskytte Unionens og dens medlemsstaters 
interesser og rettigheder, og det er i 
Unionens interesse. Det er 
hensigtsmæssigt, at forordningen fastsætter 
de gældende regler og procedurer for 
indførelse og anvendelse af EU-
modforanstaltninger og tillader hurtig 
indgriben, hvor det er nødvendigt for at 
bevare effektiviteten af eventuelle EU-
modforanstaltninger.

(15) Unionen opfordres til proaktivt at 
anvende alle tilgængelige midler til at gå i 
dialog med det pågældende tredjeland, 
såsom forhandlinger, afgørelse eller 
mægling, og bør indføre foranstaltninger 
i tilfælde, hvor sådanne midler ikke fører 
til en hurtig og effektiv afslutning af den 
økonomiske tvang og til erstatning for den 
skade, som den har forvoldt Unionen eller 
dens medlemsstater, og når det er 
nødvendigt at gribe ind for at beskytte 
Unionens og dens medlemsstaters 
interesser og rettigheder, og det er i 
Unionens interesse. Det er 
hensigtsmæssigt, at forordningen fastsætter 
de gældende regler og procedurer for 
indførelse og anvendelse af EU-
modforanstaltninger og tillader hurtig 
indgriben, hvor det er nødvendigt for at 
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bevare effektiviteten af eventuelle EU-
modforanstaltninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EU-modforanstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med denne 
forordning, bør udvælges og udformes på 
grundlag af objektive kriterier, herunder: 
foranstaltningernes effektivitet med hensyn 
til at tilskynde tredjelandet til at ophøre 
med tvangen, deres potentiale for at yde 
hjælp til erhvervsdrivende i Unionen, der 
berøres af tredjelandes økonomiske 
tvangsforanstaltninger, målet om at undgå 
eller minimere negative økonomiske og 
andre virkninger for Unionen samt 
undgåelse af uforholdsmæssigt stor 
administrativ kompleksitet og 
uforholdsmæssigt store omkostninger. Det 
er også vigtigt, at udvælgelsen og 
udformningen af EU-modforanstaltninger 
tager hensyn til Unionens interesser. EU-
modforanstaltninger bør vælges blandt en 
bred vifte af valgmuligheder for at gøre det 
muligt at vedtage de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger i hvert enkelt tilfælde.

(16) EU-modforanstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med denne 
forordning, bør udvælges og udformes på 
grundlag af objektive kriterier, herunder: 
først og fremmest foranstaltningernes 
effektivitet med hensyn til at tilskynde 
tredjelandet til at ophøre med tvangen, 
foranstaltningernes effektivitet med 
hensyn til at erstatte den skade, som den 
økonomiske tvang har forvoldt, og deres 
potentiale for at yde hjælp til 
erhvervsdrivende i Unionen, der berøres af 
tredjelandes økonomiske 
tvangsforanstaltninger. Kommissionen bør 
også overveje andre relevante faktorer 
som f.eks. målet om at undgå eller 
minimere negative økonomiske og andre 
virkninger for Unionen og undgåelse af 
uforholdsmæssigt stor administrativ 
kompleksitet og uforholdsmæssigt store 
omkostninger. Det er også vigtigt, at 
udvælgelsen og udformningen af EU-
modforanstaltninger tager hensyn til 
Unionens interesser. EU-
modforanstaltninger bør vælges blandt en 
bred vifte af valgmuligheder for at gøre det 
muligt at vedtage de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at opnå, at den 
økonomiske tvangsforanstaltning bringes 
til ophør, bør Unionens 
modforanstaltninger, der består i 
restriktioner for udenlandske direkte 
investeringer eller for handel med 
tjenesteydelser, kun finde anvendelse på 
tjenesteydelser, der leveres, eller direkte 
investeringer, der foretages i Unionen af en 
eller flere juridiske personer, der er 
etableret i Unionen, og som ejes eller 
kontrolleres af personer fra det pågældende 
tredjeland, hvis det er nødvendigt for at 
sikre effektiviteten af EU-
modforanstaltningerne og navnlig for at 
forhindre, at de omgås. Beslutningen om at 
indføre sådanne restriktioner vil blive 
behørigt begrundet i 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
henhold til denne forordning, og i lyset af 
de kriterier, der er fastsat i denne 
forordning.

(18) Med henblik på at opnå, at den 
økonomiske tvangsforanstaltning bringes 
til ophør, og i givet fald at den skade, den 
har forvoldt, erstattes, bør Unionens 
modforanstaltninger, der består i 
restriktioner for udenlandske direkte 
investeringer eller for handel med 
tjenesteydelser, kun finde anvendelse på 
tjenesteydelser, der leveres, eller direkte 
investeringer, der foretages i Unionen af en 
eller flere juridiske personer, der er 
etableret i Unionen, og som ejes eller 
kontrolleres af personer fra det pågældende 
tredjeland, hvis det er nødvendigt for at 
sikre effektiviteten af EU-
modforanstaltningerne og navnlig for at 
forhindre, at de omgås. Beslutningen om at 
indføre sådanne restriktioner vil blive 
behørigt begrundet i 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
henhold til denne forordning, og i lyset af 
de kriterier, der er fastsat i denne 
forordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er vigtigt at skabe muligheder 
for inddragelse af interessenter med 
henblik på vedtagelse og ændring af EU-
modforanstaltninger og, hvis det er 
relevant med henblik på suspension og 
ophævelse, i betragtning af den potentielle 
indvirkning på sådanne interessenter.

(20) Det er vigtigt at skabe muligheder 
for inddragelse af interessenter, herunder 
virksomheder, med henblik på vedtagelse 
og ændring af EU-modforanstaltninger og, 
hvis det er relevant med henblik på 
suspension og ophævelse, i betragtning af 
den potentielle indvirkning på sådanne 
interessenter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I lyset af den åbenlyse stigning i 
brugen af fremmede landes økonomiske 
indflydelse over for Unionen og den 
sandsynlige stigning i frekvensen og 
alvoren af disse praksisser i fremtiden bør 
den øverste ansvarlige for håndhævelse af 
handelsaftaler have det overordnede 
ansvar for, hvordan denne forordning 
fungerer, og for gennemførelsen af den, 
herunder med henblik på at styrke 
beredskabet over for sådanne tilfælde, 
vurdere Unionens afhængighed og 
aktiver, vedtage de nødvendige 
koordinerede foranstaltninger og i sidste 
ende være i stand til straks at reagere, når 
der er behov for det. En sådan horisontal 
kompetence ville give den nødvendige 
støtte til Unionen med henblik på at bedre 
kunne tage højde for og reagere effektivt 
på økonomisk tvang.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er vigtigt at sikre effektiv 
kommunikation og udveksling af 
synspunkter og oplysninger mellem 
Kommissionen på den ene side og Europa-
Parlamentet og Rådet på den anden side, 
navnlig om bestræbelserne på at 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
for at undersøge mulighederne for at få 
bragt den økonomiske tvang til ophør og 
om spørgsmål, der kan føre til vedtagelse 
af EU-modforanstaltninger i henhold til 
denne forordning.

(21) Det er vigtigt at sikre effektiv og 
regelmæssig dialog og udveksling af 
synspunkter og oplysninger mellem 
Kommissionen på den ene side og Europa-
Parlamentet og Rådet på den anden side, 
navnlig vedrørende igangværende 
undersøgelser eller tredjelandes 
foranstaltninger, om bestræbelserne på at 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
for at undersøge mulighederne for at få 
bragt den økonomiske tvang til ophør eller 
i givet fald få erstattet den skade, der er 
forvoldt, og om spørgsmål, der kan føre til 
vedtagelse af EU-modforanstaltninger i 
henhold til denne forordning, herunder i 
forbindelse med undersøgelse af 
tredjelandes foranstaltninger og 
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konstatering af økonomiske 
tvangsforanstaltninger og om 
effektiviteten af Unionens 
modforanstaltninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionen bør evaluere de 
foranstaltninger, der vedtages i henhold til 
denne forordning, med hensyn til deres 
effektivitet og funktion og med hensyn til 
eventuelle konklusioner for fremtidige 
foranstaltninger. Kommissionen bør også 
revidere denne forordning efter at have 
opnået tilstrækkelige erfaringer med 
eksistensen eller anvendelsen af denne 
forordning. Denne revision bør omfatte 
denne forordnings anvendelsesområde, 
funktion, effektivitet og virkningsfuldhed. 
Kommissionen bør fremsende sin 
vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet.

(26) Kommissionen bør evaluere de 
foranstaltninger, der vedtages i henhold til 
denne forordning, med hensyn til deres 
effektivitet og funktion og med hensyn til 
eventuelle konklusioner for fremtidige 
foranstaltninger. Kommissionen bør også 
revidere denne forordning efter at have 
opnået tilstrækkelige erfaringer med 
eksistensen eller anvendelsen af denne 
forordning, og navnlig for at sikre 
komplementaritet med den kommende 
revision af statutten om spærring1a. 
Revisionen af denne forordning bør 
omfatte denne forordnings 
anvendelsesområde, funktion, effektivitet 
og virkningsfuldhed. Kommissionen bør 
fremsende sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet.

__________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 
22. november 1996 om beskyttelse mod 
virkningerne af den eksterritoriale 
anvendelse af lovgivning vedtaget af et 
tredjeland og af foranstaltninger, som er 
baseret herpå eller er en følge heraf (EFT 
L 309 af 29.11.1996, s. 1).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter regler 
og procedurer med henblik på at sikre en 
effektiv beskyttelse af Unionens og dens 
medlemsstaters interesser, når et tredjeland 
ved hjælp af foranstaltninger, der påvirker 
handel eller investering, søger at tvinge 
Unionen eller en medlemsstat til at vedtage 
eller undlade at vedtage en bestemt retsakt. 
Denne forordning fastsætter en ramme, 
inden for hvilken Unionen kan reagere i 
sådanne situationer med det formål at 
afskrække eller få tredjelandet til at 
afholde sig fra sådanne handlinger, 
samtidig med at Unionen i sidste instans 
kan træffe modforanstaltninger mod 
sådanne handlinger.

1. Denne forordning fastsætter regler 
og procedurer med henblik på at sikre en 
effektiv beskyttelse af Unionens og dens 
medlemsstaters interesser, når et tredjeland 
ved hjælp af enhver form for 
foranstaltninger, passivitet eller trusler 
herom, der påvirker handel eller 
investering, søger at tvinge Unionen eller 
en medlemsstat til at vedtage eller undlade 
at vedtage en bestemt retsakt, herunder et 
bestemt politikvalg, en retsakt eller en 
bestemt holdning med hensyn til et 
politikvalg. Denne forordning fastsætter en 
ramme, inden for hvilken Unionen kan 
reagere i sådanne situationer med det 
formål at afskrække fra eller få bragt 
sådanne handlinger til ophør og i givet 
fald få erstattet den skade, der er forvoldt, 
således at Unionen kan træffe 
modforanstaltninger mod sådanne 
handlinger.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver foranstaltning, der træffes i 
henhold til denne forordning, skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til folkeretten og 
gennemføres inden for rammerne af 
principperne og målene for Unionens 
optræden udadtil.

2. Enhver foranstaltning, der træffes i 
henhold til denne forordning, skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til folkeretten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definitioner

I denne forordning forstås ved:
1. "tvang": enhver foranstaltning 
truffet af et tredjeland, der griber ind i 
Unionens eller en medlemsstats legitime 
suveræne valg ved at søge at forhindre 
eller opnå, at Unionen eller en 
medlemsstat ændrer eller vedtager en 
bestemt retsakt eller bringer en bestemt 
retsakt til ophør
2. "foranstaltning truffet af et 
tredjeland": enhver form for 
foranstaltning, handling, passivitet eller 
trussel herom, som kan tilskrives det 
pågældende tredjeland 3. "bestemt 
retsakt": et bestemt politikvalg, en retsakt 
eller en bestemt holdning med hensyn til 
et politikvalg truffet af Unionen eller en 
medlemsstat
4. "passivitet": et tredjelands 
manglende overholdelse af sine 
forpligtelser i henhold til juridisk 
bindende folkeretlige instrumenter
5. "trussel om tvang": en begrundet 
trussel om en handling eller 
foranstaltning fra et tredjelands side, der 
er troværdig og væsentlig, og som er 
hurtig og nem at gennemføre;
6. "økonomisk tvang": tvang gennem en 
foranstaltning truffet af et tredjeland, der 
påvirker handel eller investeringer
7. "skade": negative virkninger 
påført Unionen eller en medlemsstat, 
herunder erhvervsdrivende i Unionen
8. "EU-modforanstaltning": enhver 
foranstaltning, der overholder Unionens 
internationale forpligtelser eller er tilladt i 
henhold til folkeretten, over for det 
tredjeland, der er ansvarligt for 
økonomisk tvang, og som står i rimeligt 
forhold til den skade, som Unionen eller 
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en medlemsstat har lidt, og har til formål 
at få bragt økonomisk tvang til ophør og 
få erstattet den skade, der er forvoldt
9. "Unionens interesse": først og 
fremmest behovet for at bevare Unionens 
eller dens medlemsstaters politiske 
råderum til at træffe legitime suveræne 
valg med henblik på at sikre social, 
politisk og økonomisk samhørighed i 
Unionen og opretholde dens strategiske 
og økonomiske interesser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder 
anvendelse, når et tredjeland:

1. Denne forordning finder kun 
anvendelse i tilfælde af økonomisk tvang, 
når et tredjeland:

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— ved at anvende eller true med at 
anvende foranstaltninger, der påvirker 
handel eller investeringer.

— anvender eller truer med at 
anvende foranstaltninger, der påvirker 
handel eller investeringer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med denne forordning 
betegnes sådanne tredjelandes handlinger 
som økonomiske tvangsforanstaltninger.

udgår
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved afgørelsen af, om betingelserne 
i stk. 1 er opfyldt, tages der hensyn til 
følgende:

2. Ved afgørelsen af, om betingelserne 
i stk. 1 er opfyldt, tager Kommissionen 
hensyn til følgende:

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) intensiteten, alvoren, hyppigheden, 
varigheden, bredden og omfanget af 
tredjelandets foranstaltning og det pres, der 
følger heraf

a) intensiteten, alvoren, hyppigheden, 
varigheden, bredden og omfanget af 
tredjelandets foranstaltning eller passivitet 
eller trussel herom samt det pres, der 
følger heraf; Kommissionen vurderer, om 
sådanne foranstaltninger indgår i et 
bredere adfærdsmønster

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om tredjelandet deltager i et 
mønster af indblanding, der søger at opnå 
særlige handlinger fra Unionen eller 
medlemsstaterne eller andre lande

b) om tredjelandet deltager i et klart 
mønster af indblanding, der søger at opnå 
særlige handlinger fra Unionen eller 
medlemsstaterne eller andre lande

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilket omfang 
tredjelandsforanstaltningen griber ind i et 
område, der henhører under Unionens eller 
medlemsstaternes suverænitet

c) i hvilket omfang 
tredjelandsforanstaltningen eller 
passiviteten eller truslen herom griber ind 
i et område, der henhører under Unionens 
eller medlemsstaternes suverænitet

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om tredjelandet handler på 
grundlag af et berettiget hensyn, der er 
internationalt anerkendt

d) om tredjelandet handler på 
grundlag af et hensyn, der er anerkendt 
som berettiget i henhold til folkeretten og 
internationale konventioner

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan undersøge 
enhver foranstaltning truffet af et 
tredjeland for at fastslå, om den opfylder 
betingelserne i artikel 2, stk. 1. 
Kommissionen handler hurtigt.

1. Kommissionen kan eller, i tilfælde 
af en begrundet klage, skal undersøge 
enhver foranstaltning truffet af et 
tredjeland, passivitet eller en trussel 
herom for at fastslå, om den opfylder 
betingelserne i artikel 2, stk. 1. 
Kommissionen handler hurtigt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan foretage den i 
stk. 1 omhandlede undersøgelse på eget 

2. Kommissionen foretager den i stk. 
1 omhandlede undersøgelse på grundlag af 
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initiativ eller på grundlag af oplysninger 
modtaget fra enhver kilde. Kommissionen 
sikrer beskyttelsen af fortrolige 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 12, hvilket kan omfatte identiteten 
af den, der har givet oplysningerne.

dokumenterede oplysninger, der er 
indsamlet på eget initiativ eller modtaget 
fra enhver pålidelig kilde, navnlig 
erhvervsdrivende eller fagforeninger. 
Europa-Parlamentet og en medlemsstat 
kan også give Kommissionen sådanne 
dokumenterede oplysninger. 
Kommissionen sikrer beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger i overensstemmelse 
med artikel 12, hvilket kan omfatte 
hemmeligholdelse af identiteten af den, 
der har givet oplysningerne. 
Kommissionen opretter offentligt 
tilgængelige sikre værktøjer med henblik 
på at fremme indsendelsen af relevante og 
dokumenterede oplysninger fra eksterne 
kilder.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan offentliggøre en 
meddelelse i Den Europæiske Unions 
Tidende eller ved hjælp af andre egnede 
offentlige kommunikationsmidler med en 
opfordring til at indsende oplysninger 
inden for en nærmere fastsat frist. I så fald 
underretter Kommissionen det pågældende 
tredjeland om indledningen af 
undersøgelsen.

Kommissionen underretter på behørig vis, 
herunder i form af en udveksling af 
synspunkter, og rettidigt Europa-
Parlamentet og Rådet om iværksættelsen 
af og enhver udvikling i den 
igangværende undersøgelse af 
tredjelandes foranstaltninger. 
Kommissionen kan offentliggøre en 
meddelelse i Den Europæiske Unions 
Tidende og ved hjælp af andre egnede 
offentlige kommunikationsmidler om 
iværksættelsen af en 
undersøgelsesprocedure. Meddelelsen 
skal indeholde en opfordring til at 
indsende oplysninger inden for en nærmere 
fastsat frist og en angivelse af tidsplanen 
for den i artikel 4 omhandlede 
fastlæggelse, som ikke må overstige fire 
måneder. I så fald underretter 
Kommissionen det pågældende tredjeland 
om indledningen af undersøgelsen.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter en undersøgelse foretaget i 
overensstemmelse med artikel 3 vedtager 
Kommissionen en afgørelse, der fastslår, 
om det pågældende tredjelands 
foranstaltning opfylder betingelserne i 
artikel 2, stk. 1. Kommissionen handler 
hurtigt.

Efter en undersøgelse foretaget i 
overensstemmelse med artikel 3 vedtager 
Kommissionen en afgørelse, der fastslår, 
om det pågældende tredjelands 
foranstaltning opfylder betingelserne i 
artikel 2, stk. 1. Hvis der ikke er 
offentliggjort nogen meddelelse i henhold 
til artikel 3, og i tilfælde af en positiv 
afgørelse, skal afgørelsen indeholde en 
angivelse af tidsplanen for vedtagelsen af 
den i artikel 7 omhandlede 
gennemførelsesretsakt, som ikke må 
overstige seks måneder. Når det er 
bydende nødvendigt i behørigt 
begrundede tilfælde med henblik på at 
undgå uoprettelig skade for Unionen eller 
dens medlemsstater, kan Kommissionen 
forlænge denne frist med op til yderligere 
fire måneder. Kommissionen handler 
hurtigt. Kommissionen underretter, 
herunder i form af en udveksling af 
synspunkter, Europa-Parlamentet og 
Rådet om afgørelsen og offentliggør den i 
Den Europæiske Unions Tidende og ved 
hjælp af andre egnede offentlige 
kommunikationsmidler.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Kommissionen vedtager sin 
afgørelse, kan den opfordre det 
pågældende tredjeland til at fremsætte sine 
bemærkninger.

Inden Kommissionen vedtager sin 
afgørelse, kan den opfordre det 
pågældende tredjeland til at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en rimelig og 
nærmere fastsat frist, som ikke må 
forsinke Kommissionens afgørelse 
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unødigt.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen beslutter, at det 
pågældende tredjelands foranstaltning 
opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, 
underretter den det pågældende tredjeland 
om sin afgørelse og anmoder det om at 
ophøre med den økonomiske tvang og i 
givet fald afhjælpe den skade, som 
Unionen eller dens medlemsstater har lidt.

Hvis Kommissionen beslutter, at det 
pågældende tredjelands foranstaltning 
opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, 
underretter den det pågældende tredjeland 
om sin afgørelse og anmoder det om straks 
at ophøre med den økonomiske tvang og i 
givet fald afhjælpe den skade, som 
Unionen eller dens medlemsstater har lidt, 
inden for en rimelig og nærmere fastsat 
frist.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen er åben for på Unionens 
vegne at samarbejde med det pågældende 
tredjeland for at undersøge mulighederne 
for at få bragt den økonomiske tvang til 
ophør. Disse muligheder kan omfatte:

Efter den i artikel 4 omhandlede 
meddelelse er Kommissionen åben for på 
Unionens vegne at samarbejde med det 
pågældende tredjeland og, forudsat at det 
pågældende land også samarbejder i god 
tro, proaktivt, for at undersøge 
mulighederne for at få bragt den 
økonomiske tvang til ophør og i givet fald 
få erstattet den skade, den har forvoldt 
Unionen eller dens medlemsstater. Disse 
muligheder må ikke forsinke proceduren 
unødigt og kan omfatte:

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

— mægling eller forlig med henblik 
på at bistå Unionen og det pågældende 
tredjeland i disse bestræbelser

udgår

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— forelæggelse af sagen for 
international afgørelse.

– forelæggelse af sagen for 
international afgørelse, også sideløbende 
med de andre muligheder.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mægling eller forlig med henblik 
på at bistå Unionen og det pågældende 
tredjeland i disse bestræbelser

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder Europa-Parlamentet 
og Rådet underrettet om den relevante 
udvikling.

Kommissionen holder løbende og rettidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet fuldt 
underrettet, herunder i form af en 
udveksling af synspunkter, og giver dem 
meddelelse om enhver udvikling i 
samarbejdet med det pågældende 
tredjeland.



RR\1265025DA.docx 27/46 PE703.008v02-00

DA

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indleder på Unionens 
vegne konsultationer eller samarbejder 
med ethvert andet land, der er berørt af 
samme eller lignende økonomiske 
tvangsforanstaltninger, eller med ethvert 
interesseret tredjeland med henblik på at 
opnå, at tvangen bringes til ophør. Dette 
kan, hvor det er relevant, omfatte 
koordinering i relevante internationale fora 
og koordinering som reaktion på tvangen.

Kommissionen indleder på Unionens 
vegne konsultationer eller samarbejder 
med alle andre lande og partnere, der er 
berørt af samme eller lignende økonomiske 
tvangsforanstaltninger, eller med alle 
interesserede tredjelande og partnere med 
henblik på at opnå, at tvangen bringes til 
ophør. Dette kan, hvor det er relevant, 
omfatte koordinering med hensyn til 
udveksling af relaterede oplysninger og 
erfaringer for at fremme en fælles og 
sammenhængende reaktion på sådanne 
tvangsforanstaltninger og koordinering i 
relevante internationale fora og 
koordinering som reaktion på tvangen. En 
sådan konsultation eller et sådant 
samarbejde må ikke forsinke anvendelsen 
af dette instrument unødigt. 
Kommissionen underretter, herunder i 
form af en udveksling af synspunkter, 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
konsultationen eller samarbejdet.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt, der fastsætter, at 
den skal træffe en EU-modforanstaltning, 
hvis:

1. Kommissionen træffer en EU-
modforanstaltning ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt blandt de 
foranstaltninger, der er fastsat i bilag I, 
hvis:

Ændringsforslag 42
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en handling i henhold til artikel 4 
og 5 ikke har ført til ophør af den 
økonomiske tvang og erstatning for den 
skade, den har forvoldt Unionen eller en 
medlemsstat, inden for en rimelig frist

a) en handling i henhold til artikel 4 
og 5 ikke har ført til ophør af den 
økonomiske tvang og i givet fald til 
erstatning for den skade, den har forvoldt 
Unionen eller dets medlemsstater, inden 
for den frist, der er fastsat i den i artikel 4 
omhandlede afgørelse

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det er i Unionens interesse at 
handle.

c) det er i Unionens interesse at 
handle i det særlige tilfælde af økonomisk 
tvang, der undersøges.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I gennemførelsesretsakten fastlægger 
Kommissionen også en passende EU-
reaktion blandt de foranstaltninger, der er 
fastsat i bilag I. Sådanne foranstaltninger 
kan også finde anvendelse på fysiske eller 
juridiske personer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 8. 
Kommissionen kan også vedtage 
foranstaltninger, som den kan træffe i 
henhold til andre retsakter.

I den i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakt begrunder 
Kommissionen, at betingelserne i litra a), 
b) og c) er opfyldt. Den fastlægger og 
begrunder også en passende EU-reaktion. 
Sådanne foranstaltninger kan også finde 
anvendelse på fysiske eller juridiske 
personer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 8.

Ændringsforslag 45
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren jf. artikel 
15, stk. 2.

Den gennemførelsesretsakt, der er 
omhandlet i første afsnit, vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2. Kommissionen underretter, 
herunder i form af en udveksling af 
synspunkter, Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsesretsakten og 
offentliggør den i Den Europæiske 
Unions Tidende og ved hjælp af andre 
egnede offentlige kommunikationsmidler.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan også vedtage 
foranstaltninger, der ikke er opført i 
bilag I, i henhold til andre retsakter. En 
sådan vedtagelse skal koordineres og være 
i overensstemmelse med foranstaltninger i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-modforanstaltningerne finder 
anvendelse fra en nærmere angivet dato 
efter vedtagelsen af den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
stk. 1. Kommissionen fastsætter denne 
anvendelsesdato under hensyntagen til 
omstændighederne for at give mulighed for 
underretning af det pågældende tredjeland i 
henhold til stk. 3, og for at det pågældende 

2. EU-modforanstaltningerne finder 
anvendelse fra en nærmere angivet dato 
efter vedtagelsen af den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
stk. 1, og i alle tilfælde inden for tre 
måneder fra dens vedtagelse. 
Kommissionen fastsætter denne 
anvendelsesdato under hensyntagen til 
omstændighederne for at give mulighed for 
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tredjeland kan bringe den økonomiske 
tvang til ophør.

underretning af det pågældende tredjeland i 
henhold til stk. 3, og for at det pågældende 
tredjeland kan bringe den økonomiske 
tvang til ophør og i givet fald erstatte den 
skade, der er forvoldt.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen underretter efter 
vedtagelsen af gennemførelsesretsakten det 
pågældende tredjeland om de EU-
modforanstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til stk. 1. I meddelelsen opfordrer 
Kommissionen på Unionens vegne det 
pågældende tredjeland til straks at ophøre 
med den økonomiske tvang, og den 
tilbyder at forhandle om en løsning og 
underretter det pågældende tredjeland om, 
at EU-modforanstaltningen vil finde 
anvendelse, medmindre den økonomiske 
tvang ophører.

3. Kommissionen underretter efter 
vedtagelsen af gennemførelsesretsakten det 
pågældende tredjeland om de EU-
modforanstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til stk. 1. I meddelelsen opfordrer 
Kommissionen på Unionens vegne det 
pågældende tredjeland til straks at ophøre 
med den økonomiske tvang, og den 
tilbyder at forhandle om en løsning, der i 
givet fald omfatter erstatning for den 
skade, tredjelandet har forvoldt Unionen 
eller dets medlemsstater, og underretter det 
pågældende tredjeland om, at EU-
modforanstaltningen vil finde anvendelse, 
medmindre den økonomiske tvang ophører, 
eller landet i givet fald erstatter den skade, 
der er forvoldt.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I den gennemførelsesretsakt, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes det, at 
anvendelsen af Unionens 
modforanstaltninger udskydes i en periode, 
der er nærmere angivet i den pågældende 
gennemførelsesretsakt, hvis Kommissionen 
har troværdige oplysninger om, at 
tredjelandet har indstillet den økonomiske 

4. I den gennemførelsesretsakt, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes det, at 
anvendelsen af Unionens 
modforanstaltninger udskydes, men kun i 
en periode, der er nødvendig, for at 
Kommissionen kan verificere, at tvangen 
eller truslen herom rent faktisk er bragt til 
ophør, og som skal angives nærmere i den 
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tvang inden de vedtagne EU-
modforanstaltninger begynder at finde 
anvendelse. I så fald offentliggør 
Kommissionen en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende med angivelse 
af, at der foreligger sådanne oplysninger, 
og den dato, hvorfra udsættelsen finder 
anvendelse. Hvis tredjelandet ophører med 
den økonomiske tvang, inden EU-
modforanstaltningerne begynder at finde 
anvendelse, bringer Kommissionen EU-
modforanstaltningerne til ophør i 
overensstemmelse med artikel 10.

pågældende gennemførelsesretsakt, hvis 
Kommissionen har troværdige oplysninger 
om, at tredjelandet har taget konkrete 
skridt til at bringe den økonomiske tvang 
eller truslen herom til ophør eller i givet 
fald har erstattet den skade, der er 
forvoldt, inden de vedtagne EU-
modforanstaltninger begynder at finde 
anvendelse. I så fald offentliggør 
Kommissionen en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende med angivelse 
af, at der foreligger sådanne oplysninger, 
og den dato, hvorfra udsættelsen finder 
anvendelse. Hvis tredjelandet ophører med 
den økonomiske tvang eller i givet fald 
erstatter den skade, der er forvoldt, inden 
EU-modforanstaltningerne begynder at 
finde anvendelse, bringer Kommissionen 
EU-modforanstaltningerne til ophør i 
overensstemmelse med artikel 10.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 2, 3 og 4 kan Unionens 
modforanstaltninger finde anvendelse, 
uden at Kommissionen på Unionens vegne 
først på ny opfordrer det pågældende 
tredjeland til at ophøre med den 
økonomiske tvang, eller uden at 
Kommissionen først meddeler det, at EU-
modforanstaltningen vil finde anvendelse, 
hvis dette er nødvendigt for at bevare 
Unionens eller medlemsstaternes 
rettigheder og interesser, og navnlig 
effektiviteten af Unionens 
modforanstaltninger.

5. Unionens modforanstaltninger kan 
finde anvendelse, uden at Kommissionen 
på Unionens vegne først igen opfordrer det 
pågældende tredjeland til at ophøre med 
den økonomiske tvang, eller uden at 
Kommissionen først meddeler det, at EU-
modforanstaltningen vil finde anvendelse i 
henhold til stk. 3, hvis dette er nødvendigt 
for at bevare Unionens eller 
medlemsstaternes rettigheder og interesser, 
og navnlig effektiviteten af Unionens 
modforanstaltninger.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde med henblik på at undgå 
uoprettelig skade for Unionen eller dens 
medlemsstater som følge af økonomiske 
tvangsforanstaltninger vedtager 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 15, stk. 3, gennemførelsesretsakter, 
der finder anvendelse straks, og som 
pålægger EU-modforanstaltninger. 
Kravene i stk. 2-5 finder anvendelse. Disse 
retsakter er gældende i højst tre måneder.

6. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde med henblik på at undgå 
uoprettelig skade for Unionen eller dens 
medlemsstater som følge af økonomiske 
tvangsforanstaltninger træffer 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 15, stk. 3 en EU-modforanstaltning 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt 
som omhandlet i artikel 7, stk. 1, som 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, og som pålægger EU-
modforanstaltninger. Kravene i stk. 1-4 
finder anvendelse, og betingelserne i stk. 5 
anses for opfyldt. Disse retsakter er 
gældende i højst tre måneder, hvorefter 
foranstaltningerne kan vedtages ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt som 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis det er 
relevant. Kommissionen underretter, 
herunder i form af en udveksling af 
synspunkter, Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsesretsakterne og 
offentliggør dem i Den Europæiske 
Unions Tidende og ved hjælp af andre 
egnede offentlige kommunikationsmidler.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14 med 
henblik på at ændre listen i bilag I for at 
fastsætte yderligere typer af 
foranstaltninger som reaktion på et 
tredjelands foranstaltning. Kommissionen 
kan vedtage sådanne delegerede retsakter, 
hvis de pågældende typer af 
modforanstaltninger ville:

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14 med 
henblik på at ændre listen i bilag I for at 
fastsætte yderligere typer af 
foranstaltninger som reaktion på et 
tredjelands foranstaltning efter at have 
underrettet Europa-Parlamentet og Rådet 
om de delegerede retsakter. 
Kommissionen kan vedtage sådanne 
delegerede retsakter, hvis de pågældende 
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typer af modforanstaltninger ville:

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En EU-modforanstaltning må ikke 
overstige et niveau, der står i rimeligt 
forhold til den skade, som Unionen eller en 
medlemsstat har lidt som følge af 
tredjelandets økonomiske 
tvangsforanstaltninger under hensyntagen 
til grovheden af det pågældende 
tredjelands foranstaltninger og de 
pågældende rettigheder.

1. En EU-modforanstaltning skal stå i 
rimeligt forhold til niveauet af den skade, 
som Unionen eller en medlemsstat har lidt 
som følge af tredjelandets økonomiske 
tvangsforanstaltninger, og de økonomiske 
konsekvenser, som disse foranstaltninger 
har for Unionen eller en medlemsstat, og 
skal være effektiv med henblik på at 
bevare Unionens og dens medlemsstaters 
rettigheder med hensyn til at træffe 
legitime suveræne valg under 
hensyntagen til bestemte retsakter, 
politikker og holdninger.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udvælger og 
udformer en passende modforanstaltning 
under hensyntagen til den afgørelse, der er 
truffet i henhold til artikel 4, kriterierne i 
artikel 2, stk. 2, og Unionens interesser på 
grundlag af tilgængelige oplysninger, 
herunder som indsamlet i henhold til 
artikel 11, og følgende kriterier:

2. Kommissionen udvælger og 
udformer en passende modforanstaltning 
under hensyntagen til den afgørelse, der er 
truffet i henhold til artikel 4, kriterierne i 
artikel 2 på grundlag af tilgængelige 
oplysninger, herunder som indsamlet i 
henhold til artikel 11, og følgende kriterier:

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltningernes effektivitet med 
hensyn til at foranledige, at den 
økonomiske tvang bringes til ophør

a) foranstaltningernes effektivitet med 
hensyn til at foranledige, at den 
økonomiske tvang bringes til ophør, og i 
givet fald at den skade, der er forvoldt 
Unionen og dens medlemsstater, erstattes

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan beslutte at 
anvende EU-modforanstaltninger i henhold 
til artikel 7 eller 8, der består i restriktioner 
for udenlandske direkte investeringer eller 
handel med tjenesteydelser, også for så vidt 
angår tjenesteydelser, der leveres, eller 
direkte investeringer, der foretages inden 
for Unionen af en eller flere juridiske 
personer, der er etableret i Unionen og ejes 
eller kontrolleres af personer fra det 
pågældende tredjeland, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Kommissionen kan træffe 
afgørelse om en sådan anvendelse, hvis 
EU-modforanstaltninger, der ikke dækker 
sådanne situationer, ikke vil være 
tilstrækkelige til effektivt at nå målene i 
denne forordning, navnlig hvis sådanne 
foranstaltninger kan undgås. Ved 
vurderingen af, om der skal vedtages en 
sådan afgørelse, skal Kommissionen ud 
over kriterierne i stk. 1 og 2 bl.a. overveje:

3. Kommissionen kan beslutte at 
anvende EU-modforanstaltninger i henhold 
til artikel 7 eller 8, der består i restriktioner 
for udenlandske direkte investeringer eller 
handel med tjenesteydelser, også for så vidt 
angår tjenesteydelser, der leveres, eller 
direkte investeringer, der foretages inden 
for Unionen af en eller flere juridiske 
personer, der er etableret i Unionen og ejes 
eller kontrolleres af personer fra det 
pågældende tredjeland, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Kommissionen kan træffe 
afgørelse om en sådan anvendelse, hvis 
EU-modforanstaltninger, der ikke dækker 
sådanne situationer, ikke vil være 
tilstrækkelige til effektivt at nå målene i 
denne forordning, navnlig hvis virkningen 
af sådanne foranstaltninger kan undgås 
eller omgås. Ved vurderingen af, om der 
skal vedtages en sådan afgørelse, skal 
Kommissionen ud over kriterierne i stk. 1 
og 2 bl.a. overveje:

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det effektive bidrag, som sådanne 
restriktioner inden for Unionen yder til 
målet om at opnå, at den økonomiske 
tvangsforanstaltning bringes til ophør

b) det mulige effektive bidrag, som 
sådanne restriktioner inden for Unionen 
yder til målet om at opnå, at den 
økonomiske tvangsforanstaltning bringes 
til ophør

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om kriterierne for 
udvælgelsen og udformningen af EU-
modforanstaltningerne.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger løbende 
de økonomiske tvangsforanstaltninger, der 
anvendes af et tredjeland, og som har 
udløst EU-modforanstaltningerne, 
effektiviteten af de vedtagne EU-
modforanstaltninger og deres indvirkning 
på Unionens interesser, og holder Europa-
Parlamentet og Rådet underrettet herom.

1. Kommissionen overvåger løbende 
de økonomiske tvangsforanstaltninger, der 
anvendes af et tredjeland, og som har 
udløst EU-modforanstaltningerne, 
effektiviteten af de vedtagne EU-
modforanstaltninger og deres indvirkning 
på Unionens interesser, og holder Europa-
Parlamentet og Rådet løbende underrettet 
herom.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det pågældende tredjeland 
suspenderer den økonomiske tvang, eller 
hvis det er nødvendigt af hensyn til 
Unionens interesser, kan Kommissionen 
suspendere anvendelsen af den 
pågældende EU-modforanstaltning, så 
længe tredjelandets suspension er 
gældende, eller så længe det er nødvendigt 
i lyset af Unionens interesser. 
Kommissionen suspenderer EU-
modforanstaltningerne, hvis det 
pågældende tredjeland har tilbudt, og 
Unionen har indgået, en aftale om at 
underkaste sagen en bindende international 
tredjepartsafgørelse, og tredjelandet også 
suspenderer sine økonomiske 
tvangsforanstaltninger. Kommissionen 
træffer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt afgørelse om at 
suspendere EU-modforanstaltningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i henhold 
til undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 2.

2. Hvis det pågældende tredjeland 
suspenderer den økonomiske tvang fuldt 
ud, suspenderer Kommissionen 
anvendelsen af den pågældende EU-
modforanstaltning, så længe tredjelandets 
suspension er gældende, eller, hvis det er 
nødvendigt af hensyn til Unionens 
interesser, kan Kommissionen suspendere 
anvendelsen af EU-
modforanstaltningerne, så længe det er 
nødvendigt. Kommissionen suspenderer 
EU-modforanstaltningerne, hvis det 
pågældende tredjeland har tilbudt, og 
Unionen har indgået, en aftale om at 
underkaste sagen en bindende international 
tredjepartsafgørelse, jf. artikel 5, og hvis 
tredjelandet også har afbrudt sine 
økonomiske tvangsforanstaltninger og 
forpligter sig til at støtte og fastholde 
tredjepartsafgørelsen. Kommissionen 
træffer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt afgørelse om at 
suspendere EU-modforanstaltningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i henhold 
til undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 2.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt at foretage 
tilpasninger af Unionens 
modforanstaltninger under hensyntagen til 
de betingelser og kriterier, der er fastsat i 
artikel 2 og artikel 9, stk. 2, eller den 
videre udvikling, herunder tredjelandets 
reaktion, kan Kommissionen, hvis det er 
relevant, ændre EU-modforanstaltninger, 
der er vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 7, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt i henhold til 

3. Hvis det er nødvendigt at foretage 
tilpasninger af Unionens 
modforanstaltninger under hensyntagen til 
de betingelser og kriterier, der er fastsat i 
artikel 2 og artikel 9, stk. 2, eller den 
videre udvikling, herunder tredjelandets 
reaktion, ændrer Kommissionen, hvis det 
er relevant, hurtigt EU-
modforanstaltninger, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 7, ved hjælp 
af en gennemførelsesretsakt i henhold til 
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undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den økonomiske tvang er 
ophørt

a) hvis den økonomiske tvang er 
ophørt, og den skade, som den har 
forvoldt, er blevet erstattet

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når en bindende afgørelse i en 
international tredjepartsafgørelse i en tvist 
mellem det pågældende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat kræver 
tilbagetrækning af EU-
modforanstaltningen

c) når en bindende afgørelse i en 
international tredjepartsafgørelse i en tvist 
mellem det pågældende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat kræver 
tilbagetrækning af EU-
modforanstaltningen, forudsat at 
tredjelandet har taget konkrete skridt til at 
gennemføre afgørelsen, eller

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, og som suspenderer, 
ændrer eller ophæver EU-
modforanstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til artikel 7. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

5. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, og som suspenderer 
eller ændrer EU-modforanstaltninger, der 
er vedtaget i henhold til artikel 7. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 15, stk. 3, og de 
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proceduren i artikel 15, stk. 3, og de 
forbliver i kraft i højst to måneder.

forbliver i kraft i højst to måneder, 
hvorefter der kan vedtages en 
gennemførelsesretsakt som omhandlet i 
stk. 2, 3 eller 4, alt efter hvad der er 
hensigtsmæssigt. Kommissionen holder 
straks Europa-Parlamentet underrettet 
om afgørelsen og begrundelsen herfor.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden vedtagelsen af EU-
modforanstaltninger eller ændring af 
sådanne foranstaltninger kan 
Kommissionen, inden foranstaltningerne 
suspenderes eller ophæves, indhente 
oplysninger og synspunkter vedrørende de 
økonomiske konsekvenser for Unionens 
erhvervsdrivende og Unionens interesser 
ved hjælp af en meddelelse, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende, eller ved hjælp af andre passende 
offentlige kommunikationsmidler. Det skal 
af meddelelsen fremgå, inden for hvilken 
frist sådanne bidrag skal indgives.

1. Inden vedtagelsen af EU-
modforanstaltninger eller ændring af 
sådanne foranstaltninger kan 
Kommissionen, inden foranstaltningerne 
suspenderes eller ophæves, om nødvendigt 
indhente oplysninger og synspunkter 
vedrørende de økonomiske konsekvenser 
for Unionens erhvervsdrivende ved hjælp 
af en meddelelse, der offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende, eller ved 
hjælp af andre passende offentlige 
kommunikationsmidler. Det skal af 
meddelelsen fremgå, inden for hvilken frist 
sådanne bidrag skal indgives.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med indsamlingen af 
oplysninger i henhold til stk. 1 informerer 
og hører Kommissionen interessenter, 
navnlig industrisammenslutninger, der 
berøres af mulige EU-modforanstaltninger, 
og medlemsstater, der er involveret i 
udarbejdelsen eller gennemførelsen af 
lovgivning, der regulerer de berørte 
områder.

3. I forbindelse med indsamlingen af 
oplysninger i henhold til stk. 1 informerer 
og hører Kommissionen interessenter, 
navnlig industrisammenslutninger og 
arbejdsmarkedets parter i Unionen, der 
berøres af mulige EU-modforanstaltninger, 
og medlemsstater, der er involveret i 
udarbejdelsen eller gennemførelsen af 
lovgivning, der regulerer de berørte 
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områder.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) samspillet mellem sådanne 
foranstaltninger og de relevante 
bestemmelser i medlemsstaterne

b) samspillet mellem sådanne 
foranstaltninger og de relevante 
bestemmelser i Unionen og 
medlemsstaterne

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Unionens interesser. d) effekten af sådanne 
foranstaltninger med hensyn til at 
mindske de negative virkninger af 
tredjelandets tvangsforanstaltninger.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tager størst muligt 
hensyn til de oplysninger, der indhentes 
under indsamlingen af oplysninger. 
Udkastet til en gennemførelsesretsakt skal 
ledsages af en analyse af de påtænkte 
foranstaltninger, når det forelægges 
udvalget i forbindelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

5. Kommissionen tager størst muligt 
hensyn til de oplysninger, der indhentes 
under indsamlingen af oplysninger. 
Udkastet til en gennemførelsesretsakt skal 
ledsages af en analyse af de påtænkte 
foranstaltninger og deres potentielle 
virkninger, når det forelægges udvalget i 
forbindelse med undersøgelsesproceduren i 
artikel 15, stk. 2. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet om 
analysen i overensstemmelse med 
artikel 10 i forordning (EU) nr. 182/2011.
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden vedtagelsen af en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 7, stk. 6, eller artikel 10, stk. 5, 
indhenter Kommissionen målrettet 
oplysninger og synspunkter fra relevante 
interessenter, medmindre de tvingende 
hastende årsager er af en sådan art, at det 
ikke er muligt eller nødvendigt at indhente 
oplysninger og gennemføre høringer af 
objektive grunde, f.eks. for at sikre 
overholdelse af Unionens internationale 
forpligtelser.

6. Kommissionen indhenter målrettet 
oplysninger og synspunkter fra relevante 
interessenter, navnlig erhvervsdrivende, 
der er berørt af den økonomiske tvang, 
som et generelt princip inden vedtagelsen 
af en gennemførelsesretsakt i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 6, 
eller artikel 10, stk. 5, medmindre den 
ekstraordinære situation i forbindelse 
med de tvingende hastende årsager er af en 
sådan art, at det ikke er muligt eller 
nødvendigt at indhente oplysninger og 
gennemføre høringer af objektive grunde, 
f.eks. for at sikre overholdelse af Unionens 
internationale forpligtelser.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Den øverste ansvarlige for håndhævelse 

af handelsaftaler
Den øverste ansvarlige for håndhævelse 
af handelsaftaler har ansvaret for 
gennemførelsen af denne forordning og 
koordineringen heraf med andre 
værktøjer vedrørende bekæmpelse af 
tvang såsom statutten om spærring1a. I 
forbindelse med denne forordning skal 
den øverste ansvarlige for håndhævelse af 
handelsaftaler:
a)  indsamle oplysninger og 
udarbejde omkostnings- og dataanalyser 
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med henblik på at fastslå de økonomiske 
tvangsforanstaltningers karakter
b) i fuld overensstemmelse med 
princippet om fortrolighed fungere som 
det primære kontaktpunkt for EU's 
virksomheder og interessenter fra den 
private sektor, der er berørt af 
økonomiske tvangsforanstaltninger, 
herunder med hensyn til den bistand, der 
skal ydes i forbindelse med den 
igangværende økonomiske tvang
__________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 
22. november 1996 om beskyttelse mod 
virkningerne af den eksterritoriale 
anvendelse af lovgivning vedtaget af et 
tredjeland og af foranstaltninger, som er 
baseret herpå eller er en følge heraf (EFT 
L 309 af 29.11.1996, s. 1).(57).

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der modtages i 
medfør af denne forordning, må kun 
anvendes til det formål, hvortil de er 
indhentet.

1. De oplysninger, der modtages i 
medfør af denne forordning, må kun 
anvendes til det formål, hvortil de er givet 
eller indhentet.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den, der har givet oplysningerne, 
kan anmode om, at oplysningerne 
behandles fortroligt. I så fald skal de være 
ledsaget af en ikke-fortrolig 
sammenfatning eller en erklæring om 
årsagerne til, at oplysningerne ikke kan 

2. Den, der har givet oplysningerne, 
kan anmode om, at oplysningerne 
behandles fortroligt. I så fald skal de være 
ledsaget af en ikke-fortrolig, men 
meningsfuld sammenfatning eller en 
erklæring om årsagerne til, at 
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sammenfattes. Kommissionen, Rådet, 
Europa-Parlamentet, medlemsstaterne eller 
deres embedsmænd må ikke videregive 
oplysninger, som de har modtaget i medfør 
af denne forordning, medmindre den, der 
har givet oplysningerne, udtrykkeligt har 
givet tilladelse hertil.

oplysningerne ikke kan sammenfattes. 
Kommissionen, Rådet, Europa-
Parlamentet, medlemsstaterne eller deres 
embedsmænd har forbud mod at 
videregive oplysninger, som de har 
modtaget i medfør af denne forordning, 
medmindre den, der har givet 
oplysningerne, udtrykkeligt har givet 
tilladelse hertil.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at 
Kommissionen offentliggør generelle 
oplysninger i en sammenfattende form, 
som ikke indeholder oplysninger, der gør 
det muligt at identificere den, der har givet 
oplysningerne. En sådan videregivelse skal 
tage hensyn til de berørte parters legitime 
interesse i ikke at få videregivet fortrolige 
oplysninger.

3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at 
Kommissionen offentliggør generelle 
oplysninger i en sammenfattende, men 
meningsfuld form, som ikke indeholder 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere den, der har givet 
oplysningerne. En sådan videregivelse skal 
tage hensyn til de berørte parters legitime 
interesse i ikke at få videregivet fortrolige 
oplysninger.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision Rapportering og revision

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen evaluerer enhver 1. Kommissionen evaluerer enhver 
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EU-modforanstaltning, der vedtages i 
henhold til artikel 7, seks måneder efter 
dens ophør under hensyntagen til input fra 
interessenter og andre relevante 
oplysninger. Evalueringsrapporten skal 
undersøge effektiviteten og anvendelsen af 
EU-modforanstaltningen og drage mulige 
konklusioner for fremtidige 
foranstaltninger.

EU-modforanstaltning, der vedtages i 
henhold til artikel 7, seks måneder efter 
dens ophør under hensyntagen til input fra 
interessenter og oplysninger fra Europa-
Parlamentet og Rådet og andre relevante 
oplysninger. Kommissionen offentliggør 
hvert år en evalueringsrapport, hvori den 
undersøger effektiviteten og anvendelsen 
af EU-modforanstaltningen og drager 
mulige konklusioner for fremtidige 
foranstaltninger. Kommissionen 
forelægger denne rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest tre år efter vedtagelsen af 
den første gennemførelsesretsakt i 
henhold til denne forordning eller seks år 
efter denne forordnings ikrafttræden, alt 
efter hvilken dato der kommer først, tager 
Kommissionen denne forordning og dens 
gennemførelse op til revision og aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Senest tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden og hvert fjerde år 
derefter tager Kommissionen denne 
forordning og dens gennemførelse op til 
revision, særlig med hensyn til at sikre 
komplementaritet med revisionen af 
statutten om spærring, og aflægger rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig i 
forbindelse med den relevante 
rapportering fra den øverste ansvarlige 
for håndhævelse af handelsaftaler.
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BEGRUNDELSE

EU har akut behov for et instrument til bekæmpelse af tvang med henblik på at udfylde et 
uheldigt hul i EU-retten: EU står over for et skift fra regelbaseret til magtbaseret international 
handel, men har i øjeblikket ikke noget redskab til at modvirke og om nødvendigt reagere på 
økonomisk tvang for at beskytte Unionens og dens medlemsstaters legitime interesser. 

De udløsende faktorer for dette instrument skal defineres bredt og være landeneutrale. 
Økonomisk tvang kan nemlig antage mange forskellige former, som f.eks. truslen fra 
Washington om at gøre gengæld for den digitale skat i flere EU-medlemsstater, Kinas blokade 
af import fra Litauen, efter at Taiwan åbnede en de facto-ambassade i Vilnius, de "spontane" 
boykotter af vestlige mærker og forbud for medlemmer af Europa-Parlamentet, der er kritiske 
over for Kina, og det russiske forbud mod import af landbrugsprodukter fra EU-
medlemsstater. 

Selv om EU så vidt muligt bør benytte de eksisterende tvistbilæggelsesmekanismer og 
tilstræbe en global og fælles strategi, bør det kunne gribe hurtigere ind i en situation, hvor et 
land ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel og 
investeringer, forsøger at presse EU eller dets medlemsstater til at træffe eller afstå fra at 
træffe et politisk valg. Manglen på et sådant redskab er en svaghed i vores retssystem, da 
imødegåelse af økonomisk tvang er tilladt i henhold til folkeretten. Den blotte eksistens af et 
sådant værktøj ville have en afskrækkende virkning. Derudover bør vi tage hensyn til, at vores 
handelspartnere allerede har lignende instrumenter på plads – EU prøver blot at holde trit, 
ikke at eskalere et våbenkapløb.

Endvidere skal foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af instrumentet til 
bekæmpelse af tvang, forstås som en sidste udvej i EU's reaktion på et tredjelands 
tvangsindgreb med det ene formål at beskytte Unionens legitime politiske råderum. Det er 
ikke et offensivt redskab, som EU kan anvende vilkårligt. 

Vi har i de seneste år oplevet globale handelsspændinger og covid-19-pandemiens 
indvirkning på globale forsyningskæder, hvis sårbarheder blev yderligere blotlagt efter 
Ruslands militære invasion af Ukraine i februar 2022. Jeg mener i denne forbindelse, at EU 
ikke kan være en troværdig samtalepartner på den globale scene uden et stærkt 
handelsinstrument, der beskytter dets interesser, rettigheder og suveræne politiske valg. Den 
nylige Versailleserklæring af 10.-11. marts 2022 fra stats- og regeringscheferne fremhæver 
den rolle, som EU's handelspolitik spiller med hensyn til at nå målet om at opbygge 
europæisk strategisk uafhængighed gennem et mere robust økonomisk grundlag ved at gøre 
dette mere modstandsdygtigt, konkurrencedygtigt og rustet til den grønne og den digitale 
omstilling, idet ingen lades i stikken.

Europa-Parlamentet opfordrede Kommissionen til at fremsætte et forslag til et instrument til 
bekæmpelse af tvang i 2020, hvilket førte til en fælles erklæring fra EU-institutionerne, der er 
knyttet som bilag til den ændrede forordning om håndhævelse1. I den forbindelse gav både 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet udtryk for betænkeligheder med hensyn til visse 
tredjelandes praksis med at søge at tvinge EU og/eller medlemsstaterne til at træffe eller 

1 Fælles erklæring, EUT C 49 af 12.2.2021, s. 1.
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tilbagetrække bestemte politiske foranstaltninger. Jeg ser frem til Rådets fælles holdning til 
dette nye instrument.

Jeg glæder mig over, at formanden for Europa-Kommissionen tog vores bekymringer op i 
september 2020, og at Kommissionen som lovet fremsatte et forslag til instrumentet til 
bekæmpelse af tvang inden udgangen af 2021. Dette nye værktøj vil supplere EU's 
handelsværktøjskasse sammen med de nye regler om gensidighed for adgang til globale 
markeder for offentlige udbud og om konkurrencefordrejende udenlandske subsidier, som 
Parlamentet har arbejdet ihærdigt på som led i revisionen af EU's handelspolitik. Som vi også 
har påpeget i vores betænkning om covid-19's indvirkning på handelen2, er formålet med 
denne revision at sikre, at handelen bidrager til det overordnede mål om EU's strategiske 
uafhængighed. 

Jeg støtter derfor generelt Kommissionens forslag om et handelsinstrument, og de ændringer, 
der foreslås i mit udkast til betænkning, fokuserer på følgende syv punkter: 

1. En endnu bredere definition af økonomisk tvang for at sikre en reel 
afskrækkende virkning. Dette instrument skal også omfatte en trussel om foranstaltninger 
fra et tredjeland, der som sådan kan betegnes som økonomisk tvang, og enhver foranstaltning, 
der griber ind i et bestemt politikvalg fra EU's side, uanset hvilken form dette måtte antage. 

2. Når det er nødvendigt, vil en hurtig og effektiv reaktion fra EU's side gøre dette 
instrument troværdigt: EU's modforanstaltninger skal være forholdsmæssige og hurtige, når 
de haster, og skal ikke kun tage sigte på at bringe tvangen til ophør, men så vidt muligt også 
på at afhjælpe den skade, der er forvoldt af tvang.

3. Retsstatsprincippet skal opretholdes gennem retssikkerhed og modforanstaltninger, 
der er forenelige med folkeretten; proceduren skal finde den rette balance mellem behovet for 
en hurtig reaktion og vigtigheden af at give oplysninger om tidsrammen for de nødvendige 
proceduremæssige skridt.

4. Bestræbelser på at opnå en forhandlingsløsning, men uden at forsinke processen 
unødigt: Der bør sikres tilstrækkelig plads til dialog med tredjelandet og til samarbejde i 
internationale fora og med andre af EU's handelspartnere, uden at man unødigt forsinker 
indførelsen af modforanstaltninger. 

5. Unionens interesse er kernen i dette instrument: Effektivt at imødegå tredjelandes 
foranstaltninger, der uretmæssigt griber ind i Unionens og/eller medlemsstaternes legitime 
suveræne valg, er i denne forbindelse en afgørende del af Unionens interesse. Det skal også i 
Unionens interesse sikres, at alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, 
tager hensyn til Unionens økonomiske og sociale sammenhæng og ikke påvirker dem 
negativt. 

6. Der skal sikres sammenhæng med andre instrumenter vedrørende ekstraterritoriale 
virkninger af foranstaltninger, der træffes af lande uden for EU, såsom statutten om spærring. 
Det kan med henblik herpå blive nødvendigt med en tidlig revision af denne forordning.

2 Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2021 om handelsrelaterede aspekter og følger af covid-19 
(2020/2117(INI)).
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7. Demokratisk kontrol på alle stadier: Inddragelse af interessenter – samtidig med at 
der sikres fuld fortrolighed – er afgørende med henblik på at identificere tvang, bestemme 
dens størrelse og virkninger og dermed udforme effektive modforanstaltninger. Parlamentet, 
der skal udøve demokratisk kontrol i forbindelse med dette instrument, skal holdes underrettet 
sammen med Rådet på alle relevante stadier, fra undersøgelsen til den løbende revision af EU-
foranstaltningerne.


