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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



PR\1239298SV.docx 3/6 PE697.574v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...............5

MOTIVERING ...........................................................................................................................6



PE697.574v01-00 4/6 PR\1239298SV.docx

SV



PR\1239298SV.docx 5/6 PE697.574v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 vad gäller unionens tullkvot 
för nötkött av hög kvalitet från Paraguay
(COM(2021)0313 – C9-0228/2021 – 2021/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0313),

– 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 (C9-0228/2021),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2021).

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

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.
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MOTIVERING

Den 29 mars 2017 meddelade Förenade kungarikets regering Europeiska rådet att landet hade 
för avsikt att utträda ur Europeiska unionen (EU). Sedan den 1 februari 2020 är 
Förenade kungariket ett så kallat tredjeland. Sedan den 1 januari 2021, efter 
övergångsperiodens slut, gäller Europeiska unionens gemensamma handelspolitik inte längre 
för Förenade konungariket. 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU har skapat ett behov av att ”fördela” de kvantitativa 
åtagandena för EU-28 i WTO:s lista för de 143 WTO-tullkvoterna för jordbruk, fiske och 
industri. EU inledde den här processen i Genève i oktober 2018. Grunden för denna strategi 
har varit att fullt ut bibehålla den befintliga volymen för varje tullkvot i framtiden, men 
uppdelat över två separata tullområden: EU-27 och Förenade kungariket. Den överenskomna 
metoden för fördelningen beskrivs i detalj i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) 
2019/2161.

Paraguay har en tullkvot på 1 000 ton för nötkött av hög kvalitet (löpnummer 094455), som 
inte ingår i EU:s WTO-lista. Denna tullkvot ingick felaktigt i fördelningsförfarandet i enlighet 
med förordning (EU) 2019/216 och minskades därmed till 711 ton på EU-27-sidan utan att 
någon motsvarande volym öppnades på Förenade kungarikets sida. 

Det innebär att Paraguays marknadstillträde har minskat från 1 000 ton till 711 ton från och 
med den 1 januari 2021. 

Förslaget syftar till att återställa den korrekta EU-27-volymen (1 000 ton) för tullkvoten 
094455.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig föredraganden bakom kommissionens förslag.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av 
tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 32/2000 (EUT L 38, 8.2.2019, s. 1).


