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Orientering om forslag i hastende skriftlig rådsprocedure
Kommissionen har den 27. juli 2005 fremsendt forslag til Rådets forordning om midlertidig nedsættelse af de autonome toldsatser i den fælles
toldtarif for visse tropiske fiskevarer. Forslaget kan vedtages af Rådet
med kvalificeret flertal uden høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget forventes vedtaget snarest muligt ved skriftlig procedure i Rådet.
Forslag vedrører gennemførelse af en toldreduktion for en bestemt type
tropiske rejer, der især fiskes i de thailandske farvande. Forslaget er et led
i EU’s handelspolitiske støtte til de Tsunami-ramte lande. Forslaget
fremskynder en særpræference fra den 1. januar 2006 til den 1. august
2005.
Regeringen har hidtil arbejdet for at gøre GSP-ordningen mere attraktiv
for udviklingslandene, og det er ligeledes en dansk prioritet at bistå de
Tsunami-ramte lande i så vid udstrækning som muligt. Da de foreslåede
toldreduktioner desuden svarer til de generelle toldpræferencer, som
Thailand under alle omstændigheder vil opnå under den nye GSPordning med virkning fra den 1. januar 2006, er det regeringens holdning, at Kommissionens forslag bør gennemføres. På grund af forslagets
evt. konsekvenser for Færøernes og Grønlands rejeeksport har de to
hjemmestyrer været hørt, men de har ikke haft indvendinger.
Notat om sagen samt forslag til forordning i engelsk udgave vedlægges.
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Forslag til Rådsbeslutning vedrørende midlertidig nedsættelse af de autonome toldsatser i den
fælles toldtarif for visse tropiske fiskerivarer
Skriftlig procedure i Rådet
KOM(2005) 345 final af 25. juli 2005
Nyt notat.
Resumé
Kommissionen har den 25. juli 2005 fremsat et forslag om at gennemføre en toldreduktion for en bestemt type
tropiske rejer, der især fiskes i de thailandske farvande. Forslaget er et led i EU’s handelspolitiske støtte til de
Tsunami-ramte land. Forslaget fremskynder en særpræference fra den 1. januar 2006 til den 1. august 2005.
Baggrund
Rådet (almindelige anliggender og eksterne relationer) behandlede den 16.-17. marts 2005 et
revideret forordningsforslag om EU’s system af generelle toldpræferencer (GSP). Det lykkedes
imidlertid ikke Rådet på mødet medio marts at træffe beslutning i sagen. Et blokerende mindretal modsatte sig den foreslåede tærskel for opnåelse af toldpræferencer for tekstiler og beklædning i EU.
På denne baggrund fremlagde det luxembourgske formandskab i juni 2005 et kompromisforslag til
ny GSP-ordning, som blev vedtaget i Rådet den 27. juni 2005. Imidlertid indebar forslaget også
en udsættelse indtil den 1. januar 2006 af de særlige toldpræferencer, der i henhold til Kommissionens daværende forslag skulle være kommet de Tsunami-ramte lande til gode allerede fra
den 1. april 2005.
Hjemmelsgrundlag
Kommissionens forslag er fremsat med hjemmel i Traktatens art. 133 og kan vedtages af Rådet
med kvalificeret flertal.
Nærhedsprincippet
Overvejelser om nærhedsprincippet er ikke skønnet relevante i forhold til dette forslag, idet
handelspolitikken henhører under fællesskabskompetence.
Formål og indhold
Kommissionens forslag har til formål at mindske de negative følger af Tsunami-katastofen
for især thailandsk fiskeindustri på baggrund af den forsinkede GSP-ordning.
Forsinkelsen af Tsunami-præferencernes ikrafttræden går særligt hårdt ud over Thailand, som
havde set frem til en tidligere reduktion af tolden på en bestemt type tropiske rejer fra den almindelige, ikke-præferentielle sats på 20% til 4,2% og 7% for rejer i særligt indpakket stand.

Udtalelser
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Europa-parlamentet vil ikke blive hørt, da forslaget er fremsat med hjemmel i Traktatens art.
133, hvorunder høring ikke er obligatorisk.
Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Forslaget berører ikke dansk ret.
Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
Den foreslåede toldreduktion vil dog formentlig medføre et øget udbud af og dermed en lavere
pris for tropiske rejer i EU. De pågældende rejer, som især fiskes i thailandske farvande, er meget forskellige i såvel størrelse som smag fra de rejer, der hidrører fra Grønland og Færøerne.
Ikke desto mindre er det sandsynligt, at der vil ske en vis substitution af nordatlantiske rejer
med de tropiske rejer fra Thailand fem måneder tidligere, end det ellers ville være sket, hvis
Tsunami-præferencerne havde været implementeret samtidig med vedtagelsen af den nye GSPordning.
Høring
Handelspolitisk Specialudvalg er blevet hørt i skriftlig procedure. Der er enighed om det foreliggende forslag til Rådsbeslutning.
Grønland har som svar på høringen bemærket, at man generelt er imod suspension af told på
rejer fra 3. lande. Henset til den særlige baggrund for forslaget (Tsunami) og henset til at forslaget er en fremrykning til 1. august 2005 af toldreduktion i henhold til en i øvrigt aftalt GSPordning, der træder i kraft pr. 1. januar 2006 har Hjemmestyret imidlertid ikke yderligere bemærkninger til forslaget.
Færøerne havde ingen bemærkninger til forslaget.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen har hidtil arbejdet for at gøre GSP-ordningen mere attraktiv for udviklingslandene,
og det er ligeledes en dansk prioritet at bistå de Tsunami-ramte lande i så vid udstrækning som
muligt. Da de foreslåede toldreduktioner desuden svarer til de generelle toldpræferencer, som
Thailand under alle omstændigheder vil opnå under den nye GSP-ordning med virkning fra den
1. januar 2006, er det regeringens holdning, at Kommissionens forslag bør gennemføres, herunder i lyset af høringssvar fra hjemmestyrerne.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Kommissionens forslag vil ikke være genstand for en egentlig fælles drøftelse i EU, men vil
blive sendt i skriftlig procedure blandt medlemslandene. Der skønnes at være et kvalificeret
flertal for forslaget.
Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
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Folketingets Europaudvalg har forud for møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne
relationer) den 31. januar - 1. februar 2005 fået forelagt sagen angående udkast til EU’s handlingsplan for opfølgning på flodbølgekatastrofen i Asien. Dette forslag omfattede bl.a. handelspolitiske tiltag, herunder en tidligere ikrafttræden af EU’s system af generelle toldpræferencer
(GSP).
Folketingets Europaudvalg har forud for møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne
relationer) den 16.-17. marts 2005 fået forelagt sagen angående et revideret forordningsforslag
om EU’s system af generelle toldpræferencer (GSP). Dette forslag omfattede særpræferencer til
Thailand og andre Tsunami-ramte lande, som i henhold til forslaget skulle have været implementeret allerede den 1. april 2005.

