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Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Om fraude te voorkomen, moet aan het 

recht om gebruik te maken van de 

autonome handelspreferenties de 

voorwaarde worden verbonden dat 

Oekraïne voldoet aan de desbetreffende 

regels inzake de oorsprong van producten 

en de daarmee samenhangende procedures 

en zich verbindt tot een doeltreffende 

administratieve samenwerking met de 

Unie. Bovendien mag Oekraïne geen 

nieuwe douanerechten of heffingen van 

gelijke werking dan wel nieuwe 

kwantitatieve beperkingen of maatregelen 

van gelijke werking vaststellen, de 

bestaande douanerechten of heffingen niet 

verhogen en geen andere beperkingen 

invoeren. De Commissie moet de 

bevoegdheid krijgen om alle of een deel 

van de preferenties tijdelijk op te schorten 

indien aan een of meer van die 

voorwaarden niet wordt voldaan. 

(3) Om fraude te voorkomen, moet aan het 

recht om gebruik te maken van de 

autonome handelspreferenties de 

voorwaarde worden verbonden dat 

Oekraïne voldoet aan de desbetreffende 

regels inzake de oorsprong van producten 

en de daarmee samenhangende procedures 

en zich verbindt tot een doeltreffende 

administratieve samenwerking met de 

Unie. Bovendien mag Oekraïne geen 

nieuwe douanerechten of heffingen van 

gelijke werking dan wel nieuwe 

kwantitatieve beperkingen of maatregelen 

van gelijke werking vaststellen, de 

bestaande douanerechten of heffingen niet 

verhogen en geen andere beperkingen 

invoeren. In geval van ernstige en 

systematische schendingen van de 

grondbeginselen van de mensenrechten, 

de democratie en de rechtsstaat door 

Oekraïne, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden toegekend om in 

geval van dwingende spoed onmiddellijk 

toepasbare uitvoeringshandelingen vast te 

stellen.  

Or. en 
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Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Oekraïne heeft uitsluitend recht op de in 

artikel 1 bedoelde preferentiële regelingen 

indien het zich onthoudt van ernstige en 

systematische schendingen van de 

mensenrechten, waaronder de 

fundamentele arbeidsrechten, de 

grondbeginselen van de democratie en de 

rechtsstaat. 

Or. en 

 

 


