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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 
25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med 
Europeiska unionen (ULT-beslutet)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0359),

– med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0118/2019),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0033/2019).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING 

Genom ULT-beslutet fastställs den rättsliga ramen för förbindelserna mellan de 
utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT), de medlemsstater till vilka de är knutna och 
Europeiska unionen. 

Syftet med förslaget är att ändra bilaga VI till ULT-beslutet. I denna bilaga definieras 
”ursprungsprodukter” och metoderna för administrativt samarbete mellan EU och ULT. Där 
finns bestämmelser som syftar till att genomföra ett system för ursprungscertifiering, REX-
systemet för registrerade exportörer. ULT omfattas dock av ett undantag till och med den 
31 december 2019. 

Den 10 mars 2015 ändrade kommissionen genom genomförandeförordning (EU) 2015/428 de 
ursprungsregler som gäller för REX-systemet inom det allmänna preferenssystem (GSP) som 
inrättades genom förordning (EEG) nr 2454/93. 

Den 24 november 2015, antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2015/2447, där alla 
allmänna regler för genomförandet av unionens tullkodex, däribland bestämmelserna angående 
REX-systemet inom det allmänna preferenssystemet (GSP), har upptagits. 

Bestämmelserna i bilaga VI till ULT-beslutet om förfarandena för systemet med registrerade 
exportörer skiljer sig följaktligen från bestämmelserna i det allmänna preferenssystemets 
ursprungsregler.

Bilaga VI till ULT-beslutet bör därför ändras för att uppnå överensstämmelse med 
bestämmelserna om REX-systemet i förordning (EU) 2015/2447 och för att säkerställa att den 
införs och genomförs av ULT från och med den 1 januari 2020.

Ordföranden anser att denna åtgärd är berättigad och föreslår att förslaget antas utan 
ändringar, i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 
25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och 
territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

Referensnummer COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)
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