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Ändringsförslag 3
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I rådets förordning (EG) nr 
1215/20092föreskrivs obegränsad tullfri 
tillgång till unionsmarknaden för nästan 
alla produkter med ursprung i de länder 
och territorier som omfattas av 
stabiliserings- och associeringsprocessen, i 
den utsträckning och till dess att bilaterala 
avtal med dessa länder och territorier 
ingås.

(1) I rådets förordning (EG) nr 
1215/20092 föreskrivs obegränsad tullfri 
tillgång till unionsmarknaden för nästan 
alla produkter med ursprung i de länder 
och territorier som omfattas av 
stabiliserings- och associeringsprocessen, i 
den utsträckning och till dess att bilaterala 
avtal med dessa förmånsländer och 
förmånsterritorier ingås.

_________________ _________________
2 Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av 
den 30 november 2009 om införande av 
särskilda handelsåtgärder för länder och 
territorier som deltar i eller är knutna till 
Europeiska unionens stabiliserings- och 
associeringsprocess (EUT L 328, 
15.12.2009, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av 
den 30 november 2009 om införande av 
särskilda handelsåtgärder för länder och 
territorier som deltar i eller är knutna till 
Europeiska unionens stabiliserings- och 
associeringsprocess (EUT L 328, 
15.12.2009, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 4
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Stabiliserings- och 
associeringsavtal har nu ingåtts med alla 
sex parter, varav det sista ingicks mellan 
Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Kosovo3, å andra sidan, och det avtalet 
trädde i kraft den 1 april 2016.

(2) Stabiliserings- och 
associeringsavtal har nu ingåtts med alla 
sex förmånsparter. Stabiliserings- och 
associeringsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Kosovo3, å andra sidan, var det sista som 
ingicks och det trädde i kraft den 1 april 
2016.

_________________ _________________
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3 *Denna beteckning påverkar inte 
ståndpunkter om Kosovos status och är i 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om 
Kosovos självständighetsförklaring.

3 * Denna beteckning påverkar inte 
ståndpunkter om Kosovos status och är i 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om 
Kosovos självständighetsförklaring.

Or. en

Ändringsförslag 5
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/14644ändrades 
förordning (EG) nr 1215/2009 såtillvida att 
de bilaterala förmåner som beviljats 
Kosovo ströks, medan den unilaterala 
förmånsbehandling bibehölls som beviljats 
alla förmånsparter på västra Balkan i form 
av det tillfälliga upphävandet av tullar för 
de produkter som omfattas av kapitlen 7 
och 8 i Kombinerade nomenklaturen samt 
tillträdet till den övergripande 
vintullkvoten på 30 000 hl.

(3) Genom kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/14644 ändrades 
förordning (EG) nr 1215/2009 såtillvida att 
de bilaterala förmåner som beviljats 
Kosovo ströks, medan den unilaterala 
förmånsbehandling bibehölls som beviljats 
alla förmånsparter på västra Balkan i form 
av det tillfälliga upphävandet av tullar för 
de produkter som omfattas av kapitlen 7 
och 8 i Kombinerade nomenklaturen samt 
tillträdet till den övergripande 
vintullkvoten på 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2017/1464 av den 2 juni 2017 om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 
1215/2009 vad gäller de 
handelsmedgivanden för Kosovo* som 
följer på ikraftträdandet av stabiliserings- 
och associeringsavtalet mellan Europeiska 
unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra 
sidan.

4 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2017/1464 av den 2 juni 2017 om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 
1215/2009 vad gäller de 
handelsmedgivanden för Kosovo* som 
följer på ikraftträdandet av stabiliserings- 
och associeringsavtalet mellan Europeiska 
unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra 
sidan.

Or. en

Ändringsförslag 6
Bernd Lange
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
(EG) nr 1215/2009
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De produkter med ursprung i 
Albanien, Bosnien och Hercegovina, 
Kosovo5, Montenegro, Nordmakedonien 
och Serbien som omfattas av kapitlen 7 och 
8 i Kombinerade nomenklaturen får 
importeras till unionen utan kvantitativa 
begränsningar eller åtgärder med 
motsvarande verkan och med befrielse från 
tullar och avgifter med motsvarande 
verkan.

1. De produkter med ursprung i 
förmånsparterna Albanien, Bosnien och 
Hercegovina, Kosovo5, Montenegro, 
Nordmakedonien och Serbien som 
omfattas av kapitlen 7 och 8 i 
Kombinerade nomenklaturen får 
importeras till unionen utan kvantitativa 
begränsningar eller åtgärder med 
motsvarande verkan och med befrielse från 
tullar och avgifter med motsvarande 
verkan.

_________________ _________________
5 *Denna beteckning påverkar inte 
ståndpunkter om Kosovos status och är i 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om 
Kosovos självständighetsförklaring.

5 * Denna beteckning påverkar inte 
ståndpunkter om Kosovos status och är i 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om 
Kosovos självständighetsförklaring.

Or. en

Ändringsförslag 7
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) b) I punkt 2 ska första stycket 
ersättas med följande: "Utan att det 
påverkar tillämpningen av villkoren enligt 
punkt 1 ska rätten att omfattas av de 
handelsförmåner som införs genom 
artikel 1 skall vara beroende av 
beredvilligheten hos de parter som 
omfattas av förmånerna att genomföra 
konkreta ekonomiska reformer och 
regionalt samarbete med andra länder 
som omfattas av EU:s stabiliserings- och 
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associeringsprocess, särskilt genom att 
upprätta frihandelsområden i enlighet 
med artikel XXIV i GATT 1994 och andra 
relevanta WTO-bestämmelser".

Or. en

Ändringsförslag 8
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) För att kontrollera att varje berörd 
enhet uppfyller kraven, ska kommissionen 
göra en interimsutvärdering av införandet 
av denna förordning före den 1 juli 2022 
och utarbeta en rapport till 
Europaparlamentets berörda utskott.

Or. en

Ändringsförslag 9
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) I artikel 8 ska punkt 3 utgå.

Or. en

Ändringsförslag 10
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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9a) Bilaga II ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 11
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BETRÄFFANDE DE TULLKVOTER 
SOM AVSES I ARTIKEL 1.2

BETRÄFFANDE DE TULLKVOTER 
SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Or. en


