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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr .../2010

av den

om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättandet av

ett finansieringsinstrument för främjande av

demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.1 och 

212,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

                                               

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 oktober 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den … (ännu ej offentliggjord i EUT). 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) En ny ram för planeringen och tillhandahållandet av gemenskapens externa bistånd 

fastställdes 2006 i syfte att göra biståndet effektivare och öppnare. Ramen omfattar rådets 

förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för 

stöd inför anslutningen1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av 

den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett 

europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument2, rådets förordning (EG) nr 1934/2006 

av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med 

industriländer och andra höginkomstländer och territorier3, Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett 

stabilitetsinstrument4, rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 

om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete5, Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1889/20066 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 

utvecklingssamarbete7.

(2) Vid genomförandet av dessa förordningar har det framkommit inkonsekvenser när det 

gäller undantag till principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra 

avgifter inte berättigar till unionsfinansiering. Det föreslås därför att de relevanta 

bestämmelserna i förordning (EG) nr 1889/2006 ändras i syfte att anpassa den till de övriga 

instrumenten.

                                               

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
2 EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
3 EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.
4 EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.
5 EUT L 81, 22.3.2007, s. 1.
6 EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
7 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
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(3) Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 

målen i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(4) Förordning (EG) nr 1889/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Förordning (EG) nr 1889/2006 ska ändras på följande sätt:

Artikel 13.6 ska ersättas med följande:

”6. Stöd från unionen får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter 

i de stödmottagande länderna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


