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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om 
avskaffande av tullar på vissa varor

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 november 2020.
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av följande skäl:

(1) Unionen och Amerikas förenta stater (Förenta staterna) har de djupaste och mest 

omfattande handels- och investeringsförbindelserna i världen och deras ekonomier är 

starkt integrerade. Den ömsesidiga handeln med varor och tjänster dem emellan är 

värd över en biljon EUR per år, vilket är ungefär 3 000 miljoner EUR per dag. Dessa 

nära handels- och investeringsförbindelser gynnar konsumenter, arbetstagare, företag 

och investerare. 

(2) Unionen är fast besluten att förbättra sina handels- och investeringsförbindelser med 

Förenta staterna. Detta inbegriper  att hitta nya sätt att förbättra de bilaterala 

handelsförbindelserna, att ta itu med handelshinder och att lösa pågående 

handelstvister. För att ytterligare störningar i dessa handelsförbindelser ska undvikas 

bör de importtullar som tillämpas av unionen avskaffas erga omnes för ett begränsat 

antal varor under en period på fem år. 

(3) Tullarna bör avskaffas enbart på villkor att Förenta staterna faktiskt genomför sin 

tillkännagivna sänkning av tullar på ett visst antal varor och att Förenta staterna 

avstår från att införa nya åtgärder som skulle undergräva de mål som eftersträvas 

med det gemensamma uttalandet av Förenta staterna och Europeiska unionen om ett 

tullavtal av den 21 augusti 2020 (det gemensamma uttalandet)1.

(4) Avskaffandet av tullarna bör vara tillämpligt från och med dagen för det faktiska 

genomförandet av Förenta staternas tillkännagivande om att sänka sina tullar på ett 

visst antal varor, dvs. från och med den 1 augusti 2020.

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att tillfälligt upphäva 

tillämpningen av denna förordning om de villkor som anges i denna förordning inte 

uppfylls. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/20112.

1 Se dokument ST 12652/20 på http://register.consilium.europa.eu
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 
13).

http://register.consilium.europa.eu
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(6) Med beaktande av att frågan om att undvika ytterligare störningar i 

handelsförbindelserna mellan unionen och Förenta staterna är brådskande bör denna 

förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts. Av samma 

anledning anses det också lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på 

åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i 

Europeiska unionen, vilket är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avskaffande av tullar 

De tillämpliga importtullarna enligt Gemensamma tulltaxan ska vara 0 % (tullfritt) för de 

varor som klassificeras enligt de tullpositioner som förtecknas i avsnitt I i bilagan, och 

tillämpas erga omnes.

Artikel 2

Villkor för avskaffande av tullar

Tullarna på de varor som klassificeras enligt de tullpositioner som förtecknas i avsnitt I i 

bilagan ska avskaffas enbart på villkor att

a) Förenta staterna tillämpar en tullsänkning erga omnes för de varor som klassificeras 

enligt de tullpositioner som förtecknas i avsnitt II i bilagan, och

b) Förenta staterna avstår från att införa nya åtgärder mot unionen som undergräver de 

mål som eftersträvas med det gemensamma uttalandet.

Artikel 3

Tillfälligt upphävande

Om Förenta staterna inte uppfyller villkoren i artikel 2 eller om det finns tillräckliga bevis för 

att Förenta staterna i framtiden inte kommer  att uppfylla de villkoren, får kommissionen anta 

en genomförandeakt som upphäver det avskaffande av tullar som avses i artikel 1 till dess att 

villkoren i artikel 2 är uppfyllda. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 4.2.
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Artikel 4

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 

285 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/20131. Denna kommitté 

ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning 

1. Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

2. Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 augusti 2020 till och med den 31 

juli 2025. 

3. Om tillämpningen av denna förordning upphävs enligt artikel 3 eller om denna 

förordning upphör att gälla före den 31 juli 2025 ska kommissionen offentliggöra ett 

meddelande om upphävande i Europeiska unionens officiella tidning. 

4. På begäran av de berörda ekonomiska aktörerna ska berörda medlemsstaters 

nationella tullmyndigheter återbetala alla tullar som betalats utöver dem som är 

tillämpliga i enlighet med denna förordning för importer från Förenta staterna mellan 

den 1 augusti 2020 och den … [den dag då denna förordning träder i kraft].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om 
fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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BILAGA

Avsnitt I (Europeiska unionens kombinerade nomenklatur)

KN-nummer Beskrivning 

0306 11 90 Frysta languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.), även rökta, även 

utan skal, inbegripet languster med skal, ångkokta eller kokta i vatten (med 

undantag av kräftstjärtar) 

0306 12 10 Fryst hummer (Homarus spp.), hel, även rökt eller ångkokt eller kokt i vatten 

0306 12 90 Fryst hummer (Homarus spp.), även rökt, även utan skal, inbegripet hummer med 

skal, ångkokt eller kokt i vatten (med undantag av hel) 

0306 32 10 Levande hummer (Homarus spp.) 

Avsnitt II (Förenta staternas tulltaxa)

Tulltaxenummer Beskrivning Befintlig MGN-tull Ny MGN-tullsats 

1604 20 05 Produkter innehållande 

kött av kräftdjur, blötdjur 

eller andra ryggradslösa 

vattendjur, färdiga 

maträtter 

10 % 5 %

7013 41 50 Bords- och köksartiklar av 

glas (andra än dricksglas), 

av blykristall, värderade 

till mer än 5 USD styck 

6 % 3 %

3214 90 50 Icke eldfasta preparat för 

ytbeläggning av fasader, 

innerväggar, golv, 

innertak o.d., inte 

baserade på gummi 

6,5 % 3,25 % 

3601 00 00 Krut 6,5 % 3,25 %

9613 10 00 Cigarettändare och 

liknande tändare, för gas, 

inte påfyllningsbara, för 

fickan 

8 % 4 %
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9613 90 80 Delar till icke elektriska 

cigarettändare och 

liknande tändare 

8 % 4 %


