
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/330 

av den 8 mars 2016 

om tillfälligt upphävande av tullförmånerna för vissa förmånsländer inom det allmänna 
preferenssystemet i fråga om vissa avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet i enlighet 
med rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet för 

perioden 2017–2019 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om 
tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (1), särskilt 
artikel 8.3, och 

av följande skäl: 

(1)  I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 978/2012 ska tullförmånerna i den allmänna ordningen för det 
allmänna preferenssystemet tillfälligt upphävas i fråga om produkter i en avdelning enligt det allmänna preferens
systemet, vilka har sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet, om det genomsnittliga 
värdet av unionens import av dessa produkter från det förmånslandet under tre på varandra följande år 
överskrider gränsvärdena som anges i bilaga VI till den förordningen. 

(2)  I enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 978/2012 och på grundval av handelsstatistiken för kalenderåren 
2009–2011 fastställde kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2012 (2) förteckningen över 
produkter i de olika avdelningar för vilka tullförmånerna tillfälligt upphävdes från och med den 1 januari 2014 
till och med den 31 december 2016. 

(3)  I enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 978/2012 bör kommissionen vart tredje år se över denna 
förteckning genom en genomförandeakt för att tillfälligt upphäva eller återinföra tullförmåner. Den reviderade 
förteckningen bör gälla i tre år från och med den 1 januari 2017. Förteckningen är baserad på handelsstatistik för 
kalenderåren 2012–2014 som var tillgänglig den 1 september 2015 och tar hänsyn till import från 
förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som återfinns i bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012 
som gäller på denna tidpunkt. Värdet av importen från förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet, som 
från och med den 1 januari 2017 inte längre omfattas av tullförmånerna enligt artikel 4.1 b i förordning (EU) 
nr 978/2012, ska inte beaktas. 

(4)  De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna 
tullförmåner. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I bilagan till denna förordning fastställs förteckningen över produkter i de avdelningar enligt det allmänna preferens
systemet för vilka de tullförmåner som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 978/2012 tillfälligt upphävs för de berörda 
förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet. 

Artikel 2 

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

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019. 
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(1) EUT L 303, 31.10.2012, s. 1. 
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2012 av den 17 december 2012 om upphävande av tullförmånerna för vissa 

förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet i fråga om vissa avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 348, 
18.12.2012, s. 11). 



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

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2016. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande  
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BILAGA 

Förteckning över de avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet för vilka de tullförmåner som avses i artikel 7 i 
förordning (EU) nr 978/2012 tillfälligt upphävs för ett berört förmånsland inom det allmänna preferenssystemet 

Kolumn A: Landets namn 

Kolumn B: Avdelning enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 j i förordning (EU) nr 978/2012) 

Kolumn C: Beskrivning 

A B C 

Indien avd. 5 Mineraliska produkter 

avd. 6a Oorganiska och organiska kemikalier 

avd. 11a Textil 

avd. 14 Pärlor och ädla metaller 

avd. 15a Järn, stål och varor av järn eller stål 

avd. 15b Oädla metaller (utom järn och stål), varor av oädla metaller (utom varor av järn och 
stål) 

avd. 17b Motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar 

Indonesien avd. 1a Levande djur och animaliska produkter utom fisk 

avd. 3 Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer 

Kenya avd. 2a Levande växter och blomsterprodukter 

Ukraina avd. 17a Järnvägs- och spårvägslok samt järnvägs- och spårvägsmateriel 

avd. 3 Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer   
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