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Förslag till förordning 
Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(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. 

(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 

begår allvarliga och systematiska 

överträdelser av de grundläggande 

principerna om mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstaten, bör 

kommissionen ges befogenhet att anta 

omedelbart tillämpliga 

genomförandeakter när detta är 

nödvändigt på grund av tvingande skäl.  

Or. en 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rätten att ta del av de förmånsordningar 

som införs genom artikel 1 beviljas på 

villkor att Ukraina inte begår allvarliga 

och systematiska överträdelser av de 

mänskliga rättigheterna, däribland 

arbetstagarnas grundläggande rättigheter, 

de grundläggande demokratiska 

principerna och rättsstatsprincipen. 

Or. en 

 

 


