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MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 
Den 21 november 2013 meddelade Ukraina att man tillfälligt upphäver förberedelserna för 
undertecknandet av associeringsavtalet, omfattande ett långtgående och vittomfattande 
frihandelsområde med EU.  

Efter den senaste tidens exceptionella händelser i landet och de säkerhetsmässiga, politiska 
och ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, förklarade Europeiska rådet den 6 mars 
2014 sin avsikt att stödja den ekonomiska stabiliseringen i landet med hjälp av ett 
åtgärdspaket, inklusive beviljandet av autonoma handelsförmåner.  

Denna åtgärd kommer att göra det möjligt för unionen att unilateralt sänka eller avskaffa 
tullarna på varor med ursprung i Ukraina, i enlighet med listan över medgivanden i bilaga I-A 
till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.  

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH 
KONSEKVENSBEDÖMNING 
Ej tillämpligt.  

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER 
Förslagets rättsliga grund är artikel 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

4. BUDGETKONSEKVENSER  
Europeiska unionen kommer att få en förlust av tullintäkter på motsvarande 487 miljoner euro 
(brutto) per år. Dessa siffror är emellertid uppskattningar, beroende på den ekonomiska 
situationen i Ukraina och kan komma att ändras. 



SV 3   SV 

2014/0090 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

av följande skäl: 

(1) Ukraina är ett prioriterat partnerland inom den europeiska grannskapspolitiken och det 
östliga partnerskapet. Europeiska unionen har allt närmare förbindelser med Ukraina, 
vilka går utöver det bilaterala samarbetet och omfattar gradvisa framsteg mot en 
politisk associering och ekonomisk integration. I detta sammanhang förhandlade 
Europeiska unionen och Ukraina under 2007–2011 fram ett associeringsavtal, som 
inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och som 
paraferades av de bägge parterna under 2012. Enligt DCFTA-bestämmelserna, ska 
Europeiska unionen och Ukraina inrätta ett frihandelsområde under en 
övergångsperiod på högst 10 år med början den dag associeringsavtalet träder i kraft, i 
enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994. 

(2) Mot bakgrund av de aldrig tidigare skådade säkerhetsmässiga, politiska och 
ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, och för att stödja dess ekonomi, är det 
lämpligt att inte invänta ikraftträdandet av associeringsavtalets bestämmelser om ett 
djupgående och omfattande frihandelsområde, utan att föregripa tillämpningen med 
hjälp av autonoma handelsförmåner och att unilateralt påbörja sänkningen eller 
avskaffandet av unionstullarna på varor med ursprung i Ukraina, i enlighet med listan 
över medgivanden som återfinns i bilaga I-A till associeringsavtalet.  

(3) I syfte att förhindra alla former av bedrägeri, bör rätten att omfattas av autonoma 
handelsförmåner vara avhängig av att Ukraina följer gällande bestämmelser om varors 
ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt 
administrativt samarbete med unionen. Dessutom bör Ukraina avstå från att införa nya 
tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller 
åtgärder med motsvarande verkan och också avstå från att höja nu gällande tullar eller 
avgifter eller införa nya restriktioner. Om Ukraina underlåter att rätta sig efter något av 
dessa villkor, bör kommissionen ha befogenhet att tillfälligt upphäva alla eller en del 
av förmånerna. 

(4) Tullar enligt den normala Gemensamma tulltaxan bör, efter det att kommissionen 
undersökt ärendet, återinföras för produkter som orsakar, eller riskerar att orsaka, 
allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande 
produkter. 
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(5) De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av den här förordningen bör antas i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111. 

(6) Med tanke på frågans brådskande karaktär bör ett undantag från den åttaveckorsperiod 
som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska 
unionen, vilket är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, tillämpas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 
Förmånsordningar 

Tullar på varor med ursprung i Ukraina ska sänkas eller avskaffas i enlighet med bilaga I till 
den här förordningen. 

Artikel 2 
Villkor för rätt till förmånsordningar 

Rätten att omfattas av de förmånsordningar som införs genom artikel 1 ska vara beroende av 
följande villkor: 

a)  Efterlevnaden av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande 
förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EEG) nr 2454/932. 

b)  Efterlevnaden av metoder för administrativt samarbete enligt artiklarna 121 och 122 i 
förordning (EEG) nr 2454/93. 

c)  Ukrainas ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att 
förhindra alla former av bedrägeri. 

d)  Ukraina ska avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan 
och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import 
med ursprung i unionen och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter 
eller införa nya restriktioner från och med den dag då den här förordningen träder i 
kraft. 

Artikel 3 

Tillgång till tullkvoter 
1. De varor som förtecknas i bilagorna II och III ska importeras till unionen med 

befrielse från tull inom gränserna för de unionstullkvoter som anges i de bilagorna. 

2. De tullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas av kommissionen i enlighet med 
artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, med undantag av de 
tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande 

av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 

2 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, 
s. 1). 
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3. De tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III ska förvaltas av 
kommissionen i enlighet med de föreskrifter som fastställs i enlighet med artikel 184 
förordning (EU) nr 1308/20133. 

Artikel 4 

Tillfälligt upphävande 
Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte 
uppfylls, får den vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva de förmånsordningar 
som avses i den här förordningen, i enlighet med det undersökningsförfarande som avses i 
artikel 6.2. 

Artikel 5 

Skyddsklausul 
Om importen av produkter som har ursprung i Ukraina och som förtecknas i bilaga I orsakar, 
eller hotar att orsaka, allvarliga svårigheter för unionens producenter av likadana eller direkt 
konkurrerande produkter, får kommissionen återinföra tullarna i den normala Gemensamma 
tulltaxan på sådan import, på de villkor och förfaranden som fastställs i artiklarna 11 och 11a i 
rådets förordning (EG) nr 55/20084 som ska gälla i tillämpliga delar. 

Artikel 6 
Kommittéförfarande 

1. Vid genomförandet av artikel 3.2 och artikel 4 i den här förordningen ska 
kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 248 a i 
förordning (EEG) nr 2913/92. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening 
som avses i förordning (EU) nr 182/2011.  

2. När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas. 

Artikel 7 
Ikraftträdande och tillämpning 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. 

Den ska tillämpas till dess att associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, träder i kraft eller, i förekommande 
fall, börjar tillämpas provisoriskt.  

Förordningen ska upphöra att gälla den 1 november 2014. Kommissionen ska i Europeiska 
unionens officiella tidning offentliggöra ett meddelande för den händelse denna förordning 
skulle upphöra att gälla före den 1 november 2014. 
                                                 
3 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).  

4 Rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 om införande av autonoma handelsförmåner 
för Republiken Moldavien och ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 
2005/924/EG (EUT L 20, 24.1.2008, s. 1).  



SV 6   SV 

Utfärdad i Strasbourg den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 


