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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

 

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 

mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt 

administrativt bistånd i tullfrågor 

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (07712/2016), 

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om 

samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07682/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a led a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0237/2017), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 

(A8-0029/2018), 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 

i Nya Zeeland. 
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MOTIVERING 

I oktober 2017 antog Europaparlamentet rekommendationer för förhandlingsmandatet för ett 

frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland, som syftar till ett modernt, 

djupgående, ambitiöst, balanserat, rättvist och övergripande frihandelsavtal som ett sätt att 

fördjupa och ytterligare stärka de befintliga, redan fullt utvecklade bilaterala handels- och 

investeringsförbindelserna mellan parterna.  

Även om avtalet inte är direkt kopplat till framtida förhandlingar om frihandelsavtal kan 

avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd 

i tullfrågor, som detta dokument handlar om, ses som ytterligare ett steg i fördjupandet av 

handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Nya Zeeland genom 

att skapa en mer handelsvänlig och säker tullmiljö. Ingåendet av detta avtal skulle enligt 

föredraganden därför vara ett välkommet steg i förberedelserna av ett framtida 

frihandelsavtal.  

Avtalet i fråga undertecknades den 3 juli 2017, efter att förhandlingarna ursprungligen hade 

inletts 2013, och Europaparlamentet har nu uppmanats att ge sitt godkännande innan det 

ingås.  

Avtalets allmänna mål är att utveckla och stärka samarbetet och det ömsesidiga administrativa 

biståndet i tullfrågor med Nya Zeeland. Avtalet fastställer i synnerhet en rättslig grund för 

samarbetet som syftar till att säkra leveranskedjan och underlätta laglig handel samt 

möjliggöra informationsutbyte för att garantera att tillämpningen av tullagstiftningen sker på 

ett korrekt sätt och att överträdelser av tullagstiftningen förebyggs, undersöks och bekämpas. 

Detta avtal syftar särskilt till att  

– gynna laglig handel genom att skapa ett mer förutsägbart och handelsvänligt utbyte,  

– ytterligare möjliggöra informationsutbyte och samarbete mellan tullmyndigheter i syfte att 

underlätta användningen av nya instrument eller förbättra de redan existerade verktygens 

effektivitet, 

– främja moderna och enkla förfaranden för att spara tid och pengar när varor ska genom 

tullen, helt i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för avtalet om förenklade 

handelsprocedurer, och därmed skapa lika villkor för de ekonomiska aktörerna på båda 

sidor, 

– bidra till att förebygga, undersöka och bekämpa överträdelser av tullagstiftningen, och 

därmed skydda konsumenterna genom att sätta stopp för skadliga eller olagliga varor som 

når den europeiska marknaden. 

EU har redan ingått många liknande avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, 

bland annat med Korea, Kanada, Hongkong, Förenta staterna, Indien, Kina och Japan. 

Föredraganden anser att det är dags att även ingå ett sådant avtal med en tillförlitlig och nära 

partner som Nya Zeeland, för att möjliggöra ett effektivare samarbete mellan 

tullmyndigheterna och ytterligare stärka och fördjupa förbindelserna med Nya Zeeland, och 

rekommenderar därför att detta avtal godkänns. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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