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Betänkande
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur 
unionen

Förslag till förordning (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förenade kungarikets utträde ur 
unionen kommer att påverka Förenade 
kungarikets och unionens förbindelser med 
tredje parter, särskilt inom ramen för 
Världshandelsorganisationen (WTO) där 
bägge är medlemmar sedan starten.

(2) Förenade kungarikets utträde ur 
unionen kommer att påverka Förenade 
kungarikets och unionens förbindelser med 
tredje parter, särskilt inom ramen för 
Världshandelsorganisationen (WTO) där 
bägge är medlemmar sedan starten. 
Eftersom denna process kommer att pågå 
samtidigt som förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen, och med hänsyn 
till den andel som avsatts för 
jordbrukssektorn i den fleråriga 
budgetramen, skulle detta kunna få stora 
återverkningar på denna sektor, och 
därför kommer en viss försiktighet att 
krävas under dessa förhandlingar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
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Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med WTO-reglerna måste en 
sådan fördelning av de tullkvoter som finns 
på unionens lista över medgivanden och 
åtaganden göras enligt artikel XXVIII i 
Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 
(nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer 
därför, efter att ha fullföljt preliminära 
kontakter, att inleda förhandlingar med de 
WTO-medlemmar som har ett intresse i 
egenskap av huvudleverantör eller 
väsentlig leverantör eller som har en 
ursprunglig förhandlingsrättighet med 
hänsyn till varje tullkvot.

(4) I linje med WTO-reglerna måste en 
sådan fördelning av de tullkvoter som finns 
på unionens lista över medgivanden och 
åtaganden göras enligt artikel XXVIII i 
Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 
(nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer 
därför, efter att ha fullföljt preliminära 
kontakter, att inleda förhandlingar med de 
WTO-medlemmar som har ett intresse i 
egenskap av huvudleverantör eller 
väsentlig leverantör eller som har en 
ursprunglig förhandlingsrättighet med 
hänsyn till varje tullkvot. Dessa 
förhandlingar bör ha en begränsad 
räckvidd och får inte på något sätt leda till 
en omförhandling av de allmänna 
villkoren för produkters tillträde till 
unionsmarknaden och inte heller graden 
för detta tillträde.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Följande metod bör därför användas: 
I ett första steg bör Förenade kungarikets 
nyttjandedel av varje enskild tullkvot 
fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i 
procent, är Förenade kungarikets andel av 
unionens totala import inom tullkvoten 
under en näraliggande representativ period 
på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen 
beräknas på hela den planerade volymen 
för tullkvoten för att erhålla Förenade 
kungarikets andel av en viss tullkvot. 
Unionens andel blir då återstoden av 
tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens 
totala volym inte ändras (dvs. volymen för 
EU27 = nuvarande volym för EU28 – 
Förenade kungarikets volym). 
Uppgiftsunderlaget bör hämtas från 

(6) Följande metod bör därför användas: 
I ett första steg bör Förenade kungarikets 
nyttjandedel av varje enskild tullkvot 
fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i 
procent, är Förenade kungarikets andel av 
unionens totala import inom tullkvoten 
under en näraliggande representativ period 
på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen 
beräknas på hela den planerade volymen 
för tullkvoten, med beaktande av ett 
eventuellt underutnyttjande, för att erhålla 
Förenade kungarikets andel av en viss 
tullkvot. Unionens andel blir då återstoden 
av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens 
totala volym inte ändras (dvs. volymen för 
EU27 = nuvarande volym för EU28 – 
Förenade kungarikets volym). 
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kommissionens relevanta databaser. Uppgiftsunderlaget bör hämtas från 
kommissionens relevanta databaser.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Metoden för att beräkna 
användningen av varje enskild tullkvot 
har fastställts och godkänts av unionen 
och Förenade kungariket, i enlighet med 
kraven i artikel XXVIII i GATT 1994, och 
därför bör den fastställda och 
överenskomna metoden bibehållas helt 
och hållet för att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av denna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När de berörda tullkvoterna för 
jordbruksprodukter väl har fördelats i 
enlighet med den här förordningen finns 
reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 
184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. 
Tullkvoter gällande fiskeri- och 
industriprodukter samt vissa bearbetade 
jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet 
med förordning (EG) nr 32/20002. De 
berörda kvotmängderna anges i bilaga I till 
den förordningen, vilka därför bör ersättas 
med de kvantiteter som anges i del B i 
bilagan till den här förordningen.

(8) När de berörda tullkvoterna för 
jordbruksprodukter väl har fördelats i 
enlighet med den här förordningen finns 
reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 
184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. 
Denna förvaltning måste därför ske i 
enlighet med unionens jordbruksmodell, 
som grundar sig på att 
jordbruksverksamheten är 
multifunktionell, inbegripet ett uttryckligt 
erkännande av icke-kommersiella hänsyn, 
liksom beaktande av medborgarnas behov 
i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, 
livsmedelskvalitet och djurskydd. 
Tullkvoter gällande fiskeri- och 
industriprodukter samt vissa bearbetade 
jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet 
med förordning (EG) nr 32/20002. De 
berörda kvotmängderna anges i bilaga I till 
den förordningen, vilka därför bör ersättas 
med de kvantiteter som anges i del B i 
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bilagan till den här förordningen.

_________________ _________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/2013 av den 17 december 
2013 om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
och om upphävande av rådets förordningar 
(EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) 
nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/2013 av den 17 december 
2013 om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
och om upphävande av rådets förordningar 
(EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) 
nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av 
den 17 december 1999 om öppnande och 
förvaltning av gemenskapens inom Gatt 
konsoliderade tullkvoter och av vissa andra 
av gemenskapens tullkvoter, om 
fastställande av närmare bestämmelser för 
ändring och anpassning av dessa kvoter 
och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av 
den 17 december 1999 om öppnande och 
förvaltning av gemenskapens inom Gatt 
konsoliderade tullkvoter och av vissa andra 
av gemenskapens tullkvoter, om 
fastställande av närmare bestämmelser för 
ändring och anpassning av dessa kvoter 
och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

Motivering

Syftet med ändringen är att hänvisa till de grundläggande principerna i avtalet om jordbruk i 
GATT, så att de också tillämpas vid utformningen och genomförandet av denna uppdelning av 
tullkvoter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med hänsyn till att förhandlingarna 
med berörda WTO-medlemmar kommer 
att äga rum samtidigt med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för antagandet av 
den här förordningen bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på att ändra bilagan till den 
här förordningen och bilaga I till 
förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller 
kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter 
som förtecknas i de bilagorna, för att ta 
hänsyn till eventuella överenskommelser 

(9) Med hänsyn till att förhandlingarna 
med berörda WTO-medlemmar kommer 
att äga rum samtidigt med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för antagandet av 
den här förordningen bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på att ändra bilagan till den 
här förordningen och bilaga I till 
förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller 
kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter 
som förtecknas i de bilagorna. Dessa 
bilagor bör endast ändras för att ta hänsyn 
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eller till relevanta uppgifter som 
kommissionen eventuellt får under 
förhandlingarna och som eventuellt tyder 
på att vissa tidigare okända omständigheter 
kräver en justering av fördelningen av 
tullkvoterna mellan unionen och Förenade 
kungariket. Samma möjlighet bör finnas 
när sådana uppgifter blir kända utanför 
förhandlingarna.

till eventuella internationella 
överenskommelser eller till relevanta 
uppgifter som kommissionen eventuellt får, 
endera under förhandlingarna eller på 
annat sätt, och som eventuellt tyder på att 
vissa tidigare okända omständigheter 
kräver en justering av fördelningen av 
tullkvoterna mellan unionen och Förenade 
kungariket. Samma möjlighet bör finnas 
när sådana uppgifter blir kända utanför 
förhandlingarna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I rådets förordning (EG) nr 32/2000 
ges kommissionen befogenheter att 
genomföra vissa av bestämmelserna i den 
förordningen. Till följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande är det 
lämpligt att anpassa dessa befogenheter 
till artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget). En sådan anpassning bör i 
förekommande fall göras genom 
beviljandet av delegerade befogenheter till 
kommissionen och genom tillämpning av 
vissa förfaranden som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011. I detta syfte 
bör de genomförandebefogenheter som 
kommissionen tilldelas genom den 
förordningen ersättas med befogenheter 
att anta delegerade akter och 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Unionens andel av tullkvoterna enligt 
artikel 1 ska fastställas genom tillämpning 
av följande förfarande:
(1) Unionens nyttjandedel av importen 
(i procent) inom varje enskild tullkvot ska 
fastställas på grundval av en 
näraliggande representativ treårsperiod.
(2) Unionens nyttjandedel av importen 
(i procent) ska beräknas på hela den 
planerade volymen för tullkvoten för att 
erhålla dess andel av en viss tullkvot.
(3) För enskilda tullkvoter för vilka 
ingen handel kan iakttas under den 
representativa period som fastställs i 
punkt 1 ska unionens andel i stället, i 
enlighet med förfarandet i punkt 2, 
fastställas på grundval av unionens andel 
av importen (i procent) inom en annan 
tullkvot med exakt samma 
produktdefinition eller inom motsvarande 
tullpositioner utanför tullkvoten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 
32/2000 ska ersättas med texten i del B i 
bilagan till den här förordningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 4 
med avseende på ändringar i bilagan till 
den här förordningen och i bilaga I till 
förordning (EG) nr 32/2000 för att beakta 
följande:

Samtidigt som förenlighet med den 
gemensamma metod som man enats om 
tillsammans med Förenade kungariket 
säkerställs, och i synnerhet att tillträdet 
till marknaderna i unionen i dess 
sammansättning efter Förenade 
kungarikets utträde inte överstiger det 
som avspeglas i handelsflödenas andel 
under en representativ period, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 4 
med avseende på del A i bilagan till denna 
förordning för att ta hänsyn till följande:

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Relevanta uppgifter som den 
eventuellt får antingen under 
förhandlingarna i enlighet med artikel 
XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet 
1994 eller på något annat sätt.

(b) Relevanta uppgifter som den 
eventuellt får antingen under 
förhandlingarna i enlighet med artikel 
XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet 
1994 eller från andra källor med ett 
intresse i en särskild tullkvot.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Rådets förordning (EG) nr 32/2000 ska 
ändras på följande sätt:
(1) Artikel 6.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Beslut om att helt eller delvis tillfälligt 
upphäva möjligheten att utnyttja de 
tullkvoter som avses i punkt 1 ska antas 
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genom genomförandeakter, efter det att 
lämpliga inledande samråd mellan 
kommissionen och det berörda 
förmånstagarlandet har genomförts. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 10.2.”
(2) I artikel 9 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 10a, för att ändra bilagorna I–VII 
i följande fall:
(a) Om ändringar och tekniska 
justeringar behövs till följd av ändringar 
av Kombinerade nomenklaturen eller 
TARIC-numren.
(b) Om justeringar blir nödvändiga
– till följd av att rådet ingått 
överenskommelser eller avtal genom 
skriftväxling inom ramen för Gatt eller till 
följd av gemenskapens åtaganden 
gentemot vissa länder inom ramen för 
Gatt, eller
– till följd av en förlängning av Allmänna 
preferenssystemet vad gäller produkter av 
jute eller kokosfibrer,
(c) För att lägga till utvecklingsländer i 
förteckningarna i bilagorna IV och V till 
följd av en officiell begäran från ett 
ansökande land som erbjuder de garantier 
som krävs beträffande kontrollen av dessa 
produkters äkthet.
(d) Om ändringar och justeringar krävs 
av definitionerna för handgjorda 
produkter och vävnader vävda på 
handvävstolar, samt ändringar eller 
justeringar av förlagorna till 
äkthetsintygen.
1a. Varje ändring av bilaga I, i enlighet 
med punkt 1, som härrör från Förenade 
kungarikets utträde ur unionen
(a) ska säkerställa förenlighet med den 
gemensamma metod som man enats om 
tillsammans med Förenade kungariket, 
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och i synnerhet att tillträdet till 
marknaderna i unionen i dess 
sammansättning efter Förenade 
kungarikets utträde inte överstiger det 
som avspeglas i handelsflödenas andel 
under en representativ period, och
(b) kan även antas för att ta hänsyn till 
relevanta uppgifter som kommissionen 
eventuellt får, antingen under 
förhandlingarna i enlighet med artikel 
XXVIII i allmänna tull- och 
handelsavtalet 1994, eller från andra 
källor med ett intresse i en särskild 
tullkvot.”
(3) Artikel 10 ska ersättas med följande:
”1. Kommissionen ska biträdas av den 
tullkodexkommitté som inrättats genom 
artikel 285 i förordning (EU) nr 952/2013.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”
(4) Följande artikel ska införas:
”Artikel 10a
1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 9 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år 
från och med ... [dagen för denna 
ändringsförordnings ikraftträdande]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 



PE631.622/ 10

SV

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 9 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
(5) Bilaga I ska ersättas med del B i 
bilagan till den här förordningen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3 ska ges till 
kommissionen för en period på [fyra] år 
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

(2) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden på fem år. Delegeringen av 



PE631.622/ 11

SV

befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

(4) Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika tillgång till all 
information ska Europaparlamentet och 
rådet få alla dokument samtidigt som 
medlemsstaternas experter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på [två månader] från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[en månad] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

(6) En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på [två månader] från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 1 och 2 ska tillämpas från och 
med den dag då unionsrätten upphör att 
gälla Förenade kungariket i enlighet med 
ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket enligt artikel 50 i fördraget om 
Europeiska unionen eller, om inget sådant 
avtal finns, från och med den 30 mars 
2019.

Artiklarna 1 och 3a.5 (ny) ska tillämpas 
från och med den dag då unionsrätten 
upphör att gälla Förenade kungariket i 
enlighet med ett avtal mellan unionen och 
Förenade kungariket enligt artikel 50 i 
fördraget om Europeiska unionen eller, om 
inget sådant avtal finns, från och med den 
30 mars 2019.

(Berör inte den svenska versionen.)


