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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av 
mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av 
tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra 
sidan
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2015)0155),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0091/2015),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0000/2015).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett 
nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien omfattar en så kallad mekanism för att motverka 
kringgående som föreskriver möjligheten att återinföra MGN-tullsatsen när import av vissa 
jordbruksprodukter från Georgien överstiger en viss tröskel utan vederbörlig motivering av 
deras exakta ursprung. En förordning från Europaparlamentet och rådet är nödvändig för att i 
EU:s lagstiftning införa de instrument som är nödvändiga för att mekanismen för att motverka 
kringgående ska kunna tillämpas. 

En genomsnittlig årlig importvolym anges för de produkter som förtecknas i bilaga II-C till 
avtalet som omfattas av den mekanism för att motverka kringgående som fastställs i artikel 27 
i avtalet. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, när 
importvolymen för en eller flera produktkategorier når den volym som anges i bilaga II-C till 
avtalet ett visst år som inleds den 1 januari, ska kommissionen, om den inte har mottagit en 
godtagbar motivering från Georgien, anta en genomförandeakt med omedelbar verkan i 
enlighet med det förfarande som avses i den föreslagna förordningen. Kommissionen kan 
antingen besluta att tillfälligt upphäva förmånstullen för den berörda produkten eller de 
berörda produkterna eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt. Det tillfälliga 
upphävandet av förmånstullen ska tillämpas för en period av maximalt sex månader från och 
med dagen för offentliggörandet av beslutet att upphäva förmånstullen.

Föredraganden betonar att den föreslagna förordningen genomför de bestämmelser i 
associeringsavtalet mellan EU och Georgien som Europaparlamentet godkände den 18 
december 2015. Den föreslagna förordningen måste antas för att Georgiens förpliktelser enligt 
avtalets bestämmelser för att motverka kringgående ska kunna verkställas så att EU:s 
producenter vid behov kan skyddas.

Föredraganden välkomnar också det rapporteringskrav för kommissionen som fastslås i 
förslaget och enligt vilket kommissionen ska lämna en årsapport om tillämpningen och 
genomförandet av förordningen till medlagstiftarna och sedan offentliggöra den. 
Europaparlamentet får kalla kommissionen till ett extra sammanträde med 
Europaparlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om 
tillämpningen av avtalet. Föredraganden anser att en sådan rapportering kommer att bidra till 
den parlamentariska kontrollen av kommissionens genomförande av den gemensamma 
handelspolitiken och till större transparens kring detta.

Med beaktande av ovanstående föreslår föredraganden att Europaparlamentet godkänner 
kommissionens förslag utan ändringar.


