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PR_COD_1amCom

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 tillämpningen av 
unionens tullkvoter och andra importkvoter
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0375),

– 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 (C9-0274/2020),

– 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 (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att föreskriva ett tidigare ikraftträdande av förordningen efter 
offentliggörandet, med tanke på den korta tidsram inom vilken EU:s medlagstiftare måste 
anta denna akt. Tillämpningen av förordningen från och med den 1 januari 2021 ändras inte.
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MOTIVERING

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) lämnade EU den 
1 februari 2020. Protokollet om Irland/Nordirland som är fogat till utträdesavtalet (nedan 
kallat protokollet) kommer att tillämpas från och med övergångsperiodens utgång den 
1 januari 2021. 

I protokollet anges att Nordirland ingår i Förenade kungarikets tullområde och att Förenade 
kungariket kan inkludera Nordirland i det territoriella tillämpningsområdet för dess 
WTO-listor. Alla hänvisningar i protokollet till EU:s tullområde, liksom i de EU-rättsliga 
bestämmelser som gjorts tillämpliga på och i Förenade kungariket med avseende på 
Nordirland genom protokollet, måste läsas som att de omfattar Nordirlands landterritorium. 
Detta innebär att trots att Nordirland formellt ingår i Förenade kungarikets tullområde måste 
Förenade kungariket vad gäller Nordirland tillämpa EU:s tullagstiftning som om Nordirland 
fortfarande ingick i EU:s tullområde. 

De bilaterala avtalen mellan EU och Förenade kungariket i enlighet med protokollet ger inte 
upphov till rättigheter och skyldigheter för tredjeländer. Import inom ramen för EU:s 
importtullkvoter eller andra importkvoter som är tillämpliga på varor med ursprung i ett 
tredjeland som förs in i Nordirland kan inte räknas in i detta tredjelands rättigheter gentemot 
EU, om inte tredjelandet har godtagit detta. Denna situation utgör en risk för en väl 
fungerande inre marknad i EU och för den gemensamma handelspolitikens integritet genom 
eventuellt kringgående av EU:s tullkvoter eller andra importkvoter. Avtal med tredjeländer 
som föreskriver exporttullkvoter kräver att varorna importeras till EU. Tredjeländerna skulle 
därför kunna vägra att utfärda exportlicenser för direktimport till Nordirland.

Detta förslag klargör i sin enda materiella bestämmelse att EU:s tullkvoter och andra 
importkvoter endast bör vara tillgängliga för varor som importeras och övergår till fri 
omsättning i EU och inte i Nordirland. Detta görs genom att man förtecknar alla områden i 
EU där varor kan övergå till fri omsättning, och denna förteckning omfattar inte Nordirland.

Föredraganden stöder förslaget. Den enda ändring som föreslås är ett tidigare ikraftträdande 
av förordningen efter dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, eftersom 
EU:s medlagstiftare behöver tillräckligt med tid för att anta rättsakten före slutet av 2020. 
Tillämpningsdatumet ändras inte. Föredraganden uppmanar ledamöterna att inte lägga fram 
andra ändringsförslag till förslaget för att akten ska kunna antas så smidigt som möjligt.


