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Ændringsforslag 25
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den Europæiske Union ønsker at 
fastlægge og iværksætte foranstaltninger 
for at fremme bæredygtig økonomisk, 
social og miljømæssig udvikling i 
udviklingslandene med det overordnede 
mål at udrydde fattigdom.

(3) Den Europæiske Union ønsker at 
fastlægge og iværksætte foranstaltninger 
for at fremme bæredygtig økonomisk, 
social og miljømæssig udvikling i 
udviklingslandene med det overordnede 
mål at udrydde fattigdom og bidrage til, at 
2015-målene bliver nået.

Or. en

Begrundelse

Teksten henviser til et af hovedmålene i EU’s politik over for udviklingslandene.

Ændringsforslag 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med Rådets forordning (EF) nr. 
732/2008 om anvendelse af et arrangement 
med generelle toldpræferencer for perioden 
1. januar 2009 til 31. december 2011, som 
forlænget ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. … om ændring 
af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008, 
finder arrangementet med generelle 
toldpræferencer ("arrangementet") 
anvendelse, indtil denne forordning 

(6) Med Rådets forordning (EF) nr. 
732/2008 om anvendelse af et arrangement 
med generelle toldpræferencer for perioden 
1. januar 2009 til 31. december 2011, som 
forlænget ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. … om ændring 
af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008, 
finder arrangementet med generelle 
toldpræferencer ("arrangementet") 
anvendelse, indtil denne forordning 
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anvendes. Derefter bør arrangementet 
fortsætte med at finde anvendelse uden 
udløbsdato. Det tages dog op til revision 
fem år efter ikrafttrædelsen.

anvendes. Derefter bør arrangementet 
fortsætte med at finde anvendelse i en 
periode på otte år. Arrangementet tages 
dog op til revision fem år efter 
ikrafttrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 27
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ved at indrømme præferentiel adgang 
til EU's marked bør arrangementet bistå 
udviklingslandene i deres bestræbelser på 
at bekæmpe fattigdom og fremme god 
regeringsførelse og bæredygtig udvikling 
ved at hjælpe dem med at generere øgede 
indtægter gennem international handel, der 
så kan geninvesteres til gavn for deres egen 
udvikling. Ordningens toldpræferencer bør 
især bruges til at hjælpe udviklingslande, 
hvis handelsmæssige, udviklingsmæssige 
og finansielle behov er størst.

(7) Ved at indrømme præferentiel adgang 
til EU's marked bør arrangementet bistå 
udviklingslandene i deres bestræbelser på 
at bekæmpe fattigdom og fremme god 
regeringsførelse og bæredygtig udvikling 
ved at hjælpe dem med at diversificere 
deres økonomier og generere øgede 
indtægter gennem international handel, der 
så kan geninvesteres til gavn for deres egen 
udvikling. Ordningens toldpræferencer bør 
især bruges til at hjælpe udviklingslande, 
hvis handelsmæssige, udviklingsmæssige 
og finansielle behov er størst.

Or. en

Begrundelse

Diversificering af økonomierne er en nøglefaktor for, at et udviklingsland kan komme ud af 
fattigdom.

Ændringsforslag 28
Rolandas Paksas
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ved at indrømme præferentiel adgang 
til EU's marked bør arrangementet bistå 
udviklingslandene i deres bestræbelser på 
at bekæmpe fattigdom og fremme god 
regeringsførelse og bæredygtig udvikling 
ved at hjælpe dem med at generere øgede 
indtægter gennem international handel, der 
så kan geninvesteres til gavn for deres egen 
udvikling. Ordningens toldpræferencer bør 
især bruges til at hjælpe udviklingslande, 
hvis handelsmæssige, udviklingsmæssige 
og finansielle behov er størst.

(7) Ved at indrømme præferentiel adgang 
til EU's marked bør arrangementet bistå 
udviklingslandene i deres bestræbelser på 
at bekæmpe fattigdom og fremme god 
regeringsførelse og bæredygtig udvikling 
ved at tilskynde til industriel udvikling og 
diversificering af deres økonomier samt 
ved at hjælpe dem med at generere øgede 
indtægter gennem international handel, der 
så kan geninvesteres til gavn for deres egen 
udvikling. Ordningens toldpræferencer bør 
især bruges til at hjælpe udviklingslande, 
hvis handelsmæssige, udviklingsmæssige 
og finansielle behov er størst.

Or. lt

Ændringsforslag 29
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Denne ændrede forordning er et 
instrument, som gør det muligt for EU at 
leve op til artikel 37, stk. 6, i AVS-EU-
partnerskabsaftalen, hvoraf det fremgår, 
at ”Fællesskabet [vurderer] situationen i 
de lande uden for kredsen af mindst 
udviklede lande, som efter konsultationer 
med Fællesskabet beslutter, at de ikke er i 
stand til at deltage i en økonomisk 
partnerskabsaftale, og [det] undersøger 
alle alternative muligheder med henblik 
på at tilbyde disse lande nye 
handelsrammer, som svarer til deres 
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nuværende situation, og som er forenelige 
med WTO-reglerne.” 

Or. en

Begrundelse

Denne ordning bør ikke benyttes som en metode til at tvinge AVS-lande til at indgå ØPA’er. 
De, der af den ene eller den anden grund ikke ønsker dette, bør fortsat have mulighed for at 
opnå GSP-præferencer. 

Ændringsforslag 30
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstsniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Der er 
imidlertid visse lande, der af 
Verdensbanken er klassificeret som 
højere middelindkomstlande, som stadig 
er sårbare på grund af manglende 
diversificering og deres utilstrækkelige 
integration i verdensøkonomien. 
Højindkomstlande og ikke-sårbare højere 
middelindkomstlande har ikke de samme 
udviklingsmæssige, handelsmæssige og 
finansielle behov som de øvrige 
udviklingslande; de befinder sig på et andet 
økonomisk udviklingstrin, dvs. ikke på 
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konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller ikke-sårbare 
højere middelindkomstlandes anvendelse 
af ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

Or. en

Begrundelse

Kategorien ”højindkomstlande eller højere middelindkomstlande” (UMIC) omfatter mere end 
30 lande, der opfylder de nuværende GSP-sårbarhedskriterier. Derfor bør ikke alle UMIC-
lande behandles som højindkomstlande. En kombination af indkomstkriteriet med 
sårbarhedskriteriet vil give et mere hensigtsmæssigt instrument med henblik på at målrette 
GSP-fordele på de lande, der har det største behov.

Ændringsforslag 31
Catherine Bearder
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstsniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken og har et indeks for 
menneskelig udvikling, der er meget højt 
eller højt, har et indkomstniveau pr. 
indbygger og et økonomisk 
udviklingsniveau, som giver dem 
mulighed for at nå et højere 
diversificeringsniveau uden hjælp fra 
ordningens toldpræferencer, og omfatter 
økonomier, der har foretaget en vellykket 
overgang fra centraliseret økonomi til 
markedsøkonomi. Disse lande har ikke de 
samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
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generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

Or. en

Ændringsforslag 32
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstsniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken og er tilstrækkeligt 
integreret i verdensøkonomien, har et 
indkomstsniveau pr. indbygger, som giver 
dem mulighed for at nå et højere 
diversificeringsniveau uden hjælp fra 
ordningens toldpræferencer, og omfatter 
økonomier, der har foretaget en vellykket 
overgang fra centraliseret økonomi til 
markedsøkonomi. Disse lande har ikke de 
samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
anvendelsen af ordningens toldpræferencer 
af højindkomstlande eller højere 
middelindkomstlande, som er 
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derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

tilstrækkeligt integreret i 
verdensøkonomien, konkurrencepresset på 
eksporten fra fattigere, mere sårbare lande 
og kunne derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

Or. es

Begrundelse

Gruppen af højere middelindkomstlande er for uensartet. Mange har økonomier, der stadig er 
sårbare og kunne tage alvorlig skade, hvis GSP-handelspræferencerne tilbagetrækkes. Det 
bør undgås at fjerne denne gruppe over én bank, og de eneste lande, der bør udelukkes fra 
ordningen, bør være højere middelindkomstlande, som er tilstrækkeligt integreret i 
verdensøkonomien og dermed kan klare sig uden GSP-støtte.

Ændringsforslag 33
Emilio Menéndez del Valle

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
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udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstsniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstsniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
anvendelsen af ordningens toldpræferencer 
af højindkomstlande eller af dem, som er 
tilstrækkeligt integreret i 
verdensøkonomien, konkurrencepresset på 
eksporten fra fattigere, mere sårbare lande 
og kunne derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. Af konsekvenshensyn 
bør de toldpræferencer, der indrømmes i 
forbindelse med den generelle ordning, 
ikke udvides til at omfatte udviklingslande, 
som er omfattet af en præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union på mindst samme 
toldpræferenceniveau som ordningen for 
praktisk taget hele handelen. For at give et 
begunstiget land og de erhvervsdrivende 
tid til at tilpasse sig ordentligt bør den 
generelle ordning fortsat indrømmes i to år 
efter datoen for anvendelse af en 
præferentiel markedsadgangsordning, og 
denne dato bør fremgå af listen over den 
generelle ordnings begunstigede lande.

Or. es



PE480.597v01-00 12/111 AM\889586DA.doc

DA

Ændringsforslag 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) ordningen udgør et alternativ for 
AVS-lande, der ikke ønsker at indgå 
økonomiske partnerskabsaftaler.

Or. en

Begrundelse

Af forskellige årsager har en række AVS-lande ingen planer om at indgå ØPA’er og bør ikke 
tvinges dertil som følge af truslen om at blive udelukket fra den nuværende ordning.

Ændringsforslag 35
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) regional integration er et vigtigt 
instrument til bæredygtig udvikling og et 
effektivt springbræt til integration i det 
multilaterale handelssystem. Det er 
vigtigt, at de mindst udviklede landes 
bestræbelser på regional integration ikke 
undergraves gennem etablering af 
forskellige markedsadgangsordninger til 
og sammen med vigtige handelspartnere, 
herunder dem der vedrører 
oprindelsesregler. Udviklingslandene og 
de mindst udviklede lande, der opbygger 
regionale økonomiske blokke, deler fælles 
udvikling, handel og finansielle behov. 
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Derfor bør udviklingslande, der tilhører 
en mindst udviklet region, dvs. en 
toldunion eller et frihandelsområde, hvor 
størstedelen af medlemmerne er mindst 
udviklede lande og alle medlemmer har 
forpligtet sig indbyrdes til at etablere en 
toldunion, nyde godt af samme 
særordning som de mindst udviklede 
lande.

Or. en

Begrundelse

Denne nye betragtning indeholder begrundelsen for at indføre begrebet mindst udviklede 
regioner og tilbyde landene i disse regioner samme ordning som de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag 36
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande bør fortsætte med at 
indrømme toldfri adgang til Den 
Europæiske Unions marked for varer med 
oprindelse i de mindst udviklede lande, 
således som de er anerkendt og 
klassificeret af De Forenede Nationer, 
undtagen for handel med våben. Der bør 
fastsættes en overgangsperiode for et land, 
som FN ikke længere klassificerer som et 
mindst udviklet land, for at afbøde de 
negative følgevirkninger, der måtte opstå, 
når toldpræferencerne under denne ordning 
afskaffes. Toldpræferencer i forbindelse 
med den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande bør fortsat indrømmes de 
mindst udviklede lande, som er omfattet af 
en anden præferentiel 

(15) Den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande og mindst udviklede 
regioner bør fortsætte med at indrømme 
toldfri og kontingentfri adgang til Den 
Europæiske Unions marked for varer med 
oprindelse i de mindst udviklede lande, 
eller lande, der hører til de mindst 
udviklede regioner, således som de er 
anerkendt og klassificeret af De Forenede 
Nationer, eller lande fra mindst udviklede 
regioner, undtagen for handel med våben. 
Der bør fastsættes en overgangsperiode for 
et land, som FN ikke længere klassificerer 
som et mindst udviklet land eller et land, 
der tidligere tilhørte en mindst udviklet 
region, for at afbøde de negative 
følgevirkninger, der måtte opstå, når 
toldpræferencerne under denne ordning 
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markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union.

afskaffes. Toldpræferencer i forbindelse 
med den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande og mindst udviklede 
regioner bør fortsat indrømmes de mindst 
udviklede lande, som er omfattet af en 
anden præferentiel 
markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen bør tilpasses som følge af indførelsen af mindst udviklede regioner i den nye 
betragtning 14a.

Ændringsforslag 37
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at anspore til hensigtsmæssig 
fremstilling af produkter, der kan 
omfattes af præferencetoldbehandling, 
bør den regionale kumulation af 
oprindelsesregler finde anvendelse på 
mindst udviklede regioner, når landene i 
regionen har identiske oprindelsesregler. 
Der bør ikke være undtagelser fra 
regional kumulation for en mindst 
udviklet region.

Or. en

Begrundelse

Regional kumulation af oprindelsesregler er et vigtigt udviklingsredskab, da det giver 
mulighed for større grader af specialisering mellem medlemslandene og gør det muligt for 
dem at udnytte præferentiel markedsadgang effektivt.
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Ændringsforslag 38
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kumulation af oprindelsesregler er 
en vigtig handelslettelse, der giver lande 
med identiske oprindelsesregler mulighed 
for at samarbejde med henblik på at 
fremstille produkter, der kan omfattes af 
præferencetoldbehandling. Dette omfatter 
bilateral kumulation, kumulation med 
Norge, Schweiz eller Tyrkiet, regional 
kumulation og udvidet kumulation. 
Regional kumulation bør finde 
anvendelse på mindst udviklede regioner. 
Der bør ikke være undtagelser fra 
regional kumulation for en mindst 
udviklet region. Lande, der ligger i mindst 
udviklede regioner, bør have lov til at få 
yderligere fordel af kumulation med 
lande, som er partnerlande i 
frihandelsaftaler indgået af EU.

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesregler er meget vigtige for at give landene mulighed for at udnytte præferentiel 
markedsadgang effektivt. For at gøre de indrømmede præferencer effektive, bør der tilbydes 
kumulation af oprindelsesregler i mindst udviklede regioner.

Ændringsforslag 39
Robert Sturdy
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
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virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3,5 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 5,5 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 25 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Den lille nedsættelse, Kommissionen foreslår, betyder, at det øgede bureaukrati, det medfører 
at søge om præferencen, ofte vil overskygge fordelen ved at søge om den. Hvis nedsættelsen 
forøges til 5,5 procentpoint eller 25 % for tekstiler, vil det øge værdien af præferencerne til 
udviklingslandene og gøre det umagen værd for dem at ansøge om dem.

Ændringsforslag 40
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3,5 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3,5 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 42
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en særlig ordning for de mindst 
udviklede lande.

c) en særlig ordning for de mindst 
udviklede lande og de mindst udviklede 
regioner.

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke indføre 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Med dette ændringsforslag foreslås det, at disse mindst udviklede 
regioner omfattes af samme ordning som de mindst udviklede lande.
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Ændringsforslag 43
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "EBA-begunstigede lande": 
begunstigede lande, der er omfattet af den 
særlige ordning for de mindst udviklede 
lande, og som er opført i bilag IV

e) "EBA-begunstigede lande": 
begunstigede lande, der er omfattet af den 
særlige ordning for de mindst udviklede 
lande og de mindst udviklede regioner, og 
som er opført i bilag IV

Or. en

Begrundelse

Ordet "ansporende" i forbindelse med den særlige ordning er anvendt forkert, da det specifikt 
finder anvendelse i forbindelse med GSP+-ordningen [dette ord findes ikke i den danske 
oversættelse]. GSP bør ikke skabe forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor 
størstedelen af medlemmerne er de mindst udviklede lande. Ændringsforslaget tilpasser 
definitionen på "EBA-begunstigede lande" til indførelsen af mindst udviklede regioner.

Ændringsforslag 44
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "mindst udviklet region" betyder en 
toldunion eller et frihandelsområde, hvor 
størstedelen af medlemmerne er mindst 
udviklede lande, og alle medlemmerne 
har forpligtet sig til at etablere en 
indbyrdes toldunion gennem et juridisk 
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bindende instrument, der fastlægger 
gennemførelsesfrister.

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke skabe 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides 
til "mindst udviklede regioner". Denne term bør tilføjes definitionerne.

Ændringsforslag 45
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "GSP"-afsnit: afsnit opført i bilag V, der 
er blevet etableret ud fra afsnit og kapitler i 
den fælles toldtarif

i) "GSP"-afsnit: afsnit opført i bilag V og 
bilag IX, der er blevet etableret ud fra 
afsnit og kapitler i den fælles toldtarif

Or. en

Ændringsforslag 46
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,
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Or. en

Begrundelse

En række højere middelindkomstlande er sårbare og bør fortsat drage nytte af de i den 
generelle ordning fastsatte toldpræferencer.

Ændringsforslag 47
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. es

Begrundelse

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Ændringsforslag 48
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på 

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
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hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Ændringsforslag 49
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland to på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. de

Begrundelse

Der er behov for mere tid, for at Verdensbanken kan få klassificeret landene, i betragtning af 
den påkrævede dataindsamling og –behandling.

Ændringsforslag 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland to på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en



PE480.597v01-00 22/111 AM\889586DA.doc

DA

Ændringsforslag 51
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Ændringsforslag 52
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland og er blevet 
klassificeret som havende et meget højt 
eller højt menneskeligt udviklingsniveau 
ifølge indekset for menneskelig udvikling
tre på hinanden følgende år umiddelbart 
forud for ajourføringen af listen over 
begunstigede lande,

Or. en

Ændringsforslag 53
Paweł Zalewski
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Ændringsforslag 54
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Begrundelse

Indføjelse af et ekstra kriterium vedrørende graden af deltagelse i verdenshandelen. Til denne 
beregning anvendes officielle WTO-data om førende eksportører inden for verdenshandelen 
med varer (ekskl. handel EU-medlemsstaterne imellem).

Ændringsforslag 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Ændringsforslag 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Begrundelse

GSP-ordningens anvendelsesområde bør udelukke store vækstøkonomier, som allerede er 
velintegrerede i verdenshandelen: ikke blot har de ikke behov for særlige toldpræferencer for 
at understøtte deres udvikling, men de konkurrerer sandsynligvis også med fattigere 
økonomier inden for en bred vifte af produkter og opnår derved alle fordelene ved GSP-
præferencerne. Selv om gradueringsmekanismen findes, forekommer medtagelsen af store 
handelsøkonomier i GSP-ordningen ulogisk.
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Ændringsforslag 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland, eller det har 
tegnet sig for en andel af verdens 
vareeksport på mere end 1 %, tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

Or. en

Begrundelse

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Ændringsforslag 58
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højere 
middelindkomstland og har haft en andel 
af verdens vareeksport på mere end 1 % 
tre på hinanden følgende år umiddelbart 
forud for ajourføringen af listen over 
begunstigede lande,
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Or. es

Ændringsforslag 59
Emilio Menéndez del Valle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller
højere middelindkomstland tre på 
hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller har 
haft en andel af verdens vareeksport på 
mere end 1 % tre på hinanden følgende år 
umiddelbart forud for ajourføringen af 
listen over begunstigede lande,

Or. es

Ændringsforslag 60
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) eller
det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højere 
middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande og ikke anses for at være et sårbart 
land som defineret i bilag VII, hvor 
sårbarhed henviser til mangel på 
diversificering og utilstrækkelig 
integration i det internationale 
handelssystem,

Or. en
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Begrundelse

En kombination af indkomstkriteriet med sårbarhedskriteriet vil give et mere hensigtsmæssigt 
instrument med henblik på at målrette GSP-fordele på de lande, der har det største behov.

Ændringsforslag 61
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højere 
middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande, og værdien af dets import af varer 
til Den Europæiske Union fra de syv 
største afsnit under GSP opført i bilag V i 
gennemsnit udgør mindre end tærsklen på 
95 % i værdi af dets samlede import af 
varer til Den Europæiske Union opført i 
bilag V i de seneste tre på hinanden 
følgende år

Or. en

Ændringsforslag 62
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på 
de mindst udviklede lande.

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på 
de mindst udviklede lande eller på de 
mindst udviklede regioner.
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Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke indføre 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides 
til de "mindst udviklede regioner" og betegnelsen "mindst udviklede regioner" bør tilføjes 
artiklerne om de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag 63
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse et år efter datoen for 
afgørelsens ikrafttrædelse

a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a) og aa), 
anvendelse gradvist over en periode på 
seks år

Or. en

Begrundelse

Gradueringens potentielle negative indvirkning bør reduceres ved passende 
overgangsperioder, der giver tilstrækkelig tid til, at de potentielt berørte producenter kan 
tilpasse sig de nye forhold.

Ændringsforslag 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finder afgørelsen om at fjerne et a) finder afgørelsen om at fjerne et 
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begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse et år efter datoen for 
afgørelsens ikrafttrædelse

begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse seks måneder efter datoen for 
afgørelsens ikrafttrædelse

Or. en

Ændringsforslag 65
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse et år efter datoen for 
afgørelsens ikrafttrædelse

a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse ni måneder efter datoen for 
afgørelsens ikrafttrædelse

Or. de

Ændringsforslag 66
Robert Sturdy
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 5,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 25 %.

Or. en
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Begrundelse

Den lille nedsættelse, Kommissionen foreslår, betyder, at det øgede bureaukrati, det medfører 
at søge om præferencen, ofte vil overskygge fordelen ved at søge om den. Hvis nedsættelsen 
forøges til 5,5 procentpoint eller 25 % for tekstiler, vil det øge værdien af præferencerne til 
udviklingslandene og gøre det umagen værd for dem at ansøge om dem.

Ændringsforslag 67
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 15 %.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre den særlige ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse
mere attraktiv, så derfor reduceres nedsættelsen for silke, uld, bomuld, tekstilfibre og en 
række tekstiler og tæpper fra lande, der ikke ratificerer og gennemfører de respektive FN-
konventioner fra 20 % til 15 %. Mindst udviklede lande vil også få gavn af dette.

Ændringsforslag 68
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. de

Ændringsforslag 70
Vital Moreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 71
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalysen har afdækket, at der i GSP-forordningen er uudnyttede potentialer for at 
øge de mindst udviklede landes såvel som små og sårbare landes eksportmuligheder. 
Ændringsforslaget foreslår at udvide præferencerne til fordel for EBA- og GSP+-
begunstigede lande.

Ændringsforslag 73
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
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varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

varer, nedsættes med 3 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de massive fordele, der kan opnås ved handel, bør en kernemålsætning i den 
nye GSP-forordning være fuldstændig integration af de små og sårbare økonomier i 
verdenshandelen (navnlig de mindst udviklede lande). Det foreslås i ændringsforslaget at 
udvide præferencerne til fordel for EBA- og GSP+-begunstigede lande, samtidig med at der 
opretholdes en høj grad af generøsitet over udviklingslande, der har nået et højere 
udviklingsniveau.

Ændringsforslag 74
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 75
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
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overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 76
Vital Moreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 77
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
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ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3 procentpoint for de varer, der 
er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalysen har afdækket, at der i GSP-forordningen er uudnyttede potentialer for at 
øge de mindst udviklede landes såvel som små og sårbare landes eksportmuligheder. Det 
foreslås i ændringsforslaget at udvide præferencerne til fordel for EBA- og GSP+-
begunstigede lande.

Ændringsforslag 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 

1. De i artikel 7 og 12 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
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GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

afsnit med oprindelse i et begunstiget land, 
når den gennemsnitlige værdi af Den 
Europæiske Unions import af sådanne 
varer fra dette land i tre på hinanden 
følgende år overskrider de i bilag VI 
anførte tærskelværdier. Tærskelværdierne 
beregnes som en procentdel af den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
de samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

Or. en

Ændringsforslag 80
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

1. De i artikel 7 og 9 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
afsnit med oprindelse i et begunstiget land, 
når den gennemsnitlige værdi af Den 
Europæiske Unions import af sådanne 
varer fra dette land i tre på hinanden 
følgende år overskrider de i bilag VI 
anførte tærskelværdier. Tærskelværdierne 
beregnes som en procentdel af den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
de samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

Or. en

Ændringsforslag 81
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede 
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

1. De i artikel 7 og 9 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede 
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

Or. en

Ændringsforslag 82
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

1. De i artikel 7 og 9 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
afsnit med oprindelse i et begunstiget land, 
når den gennemsnitlige værdi af Den 
Europæiske Unions import af sådanne 
varer fra det begunstigede land i tre på 
hinanden følgende år overskrider de i bilag 
VI anførte tærskelværdier. 
Tærskelværdierne beregnes som en 
procentdel af den samlede værdi af Den 
Europæiske Unions import af de samme 
varer fra alle GSP-begunstigede lande.

Or. en

Begrundelse

Graduering bør fortsat også finde anvendelse på GSP+-begunstigede lande.
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Ændringsforslag 83
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-
begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

1. De i artikel 7 og 12 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
afsnit med oprindelse i et begunstiget land, 
når den gennemsnitlige værdi af Den 
Europæiske Unions import af sådanne 
varer fra dette land i tre på hinanden 
følgende år overskrider de i bilag VI 
anførte tærskelværdier. Tærskelværdierne 
beregnes som en procentdel af den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
de samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

Or. en

Begrundelse

Graduering er et nøgleredskab til at sætte skub i konkurrenceevnen i de mindre 
diversificerede og mindre konkurrencedygtige lande. For at fremme dette har Kommissionen 
også indført mere specifikke vareafsnit for dermed at støtte en mere målrettet 
gradueringsmekanisme. Hvis varer, der hidrører fra et begunstiget land, bliver globalt 
konkurrencedygtige, men fortsat får fordel af handelspræferencer, hindrer det de mindre 
konkurrencedygtige begunstigede i at kravle op ad stigen.

Ændringsforslag 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 7 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-

1. De i artikel 7 og 9 omhandlede 
toldpræferencer suspenderes for varer i et 
afsnit med oprindelse i et begunstiget land, 



AM\889586DA.doc 39/111 PE480.597v01-00

DA

begunstiget land, når den gennemsnitlige 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
sådanne varer fra det GSP-begunstigede
land i tre på hinanden følgende år 
overskrider de i bilag VI anførte 
tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes 
som en procentdel af den samlede værdi af 
Den Europæiske Unions import af de 
samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

når den gennemsnitlige værdi af Den 
Europæiske Unions import af sådanne 
varer fra dette land i tre på hinanden 
følgende år overskrider de i bilag VI 
anførte tærskelværdier. Tærskelværdierne 
beregnes som en procentdel af den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import af 
de samme varer fra alle GSP-begunstigede 
lande.

Or. en

Begrundelse

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Ændringsforslag 85
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når bilag II ændres i overensstemmelse 
med de i artikel 4 fastsatte kriterier, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 36 med henblik på at ændre bilag VI 
for at tilpasse bestemmelserne i dette bilag 
og derved bibeholde forholdsmæssigt den 
samme vægtning af afsnittene med 
graduerede varer som defineret i stk. 1.

6. Når bilag II ændres i overensstemmelse 
med de i artikel 4 fastsatte kriterier, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 36 med henblik på at ændre bilag VI 
for at tilpasse bestemmelserne i dette bilag 
og derved bibeholde forholdsmæssigt den 
samme vægtning af afsnittene med 
graduerede varer som defineret i denne 
artikel. Når Kommissionen foretager 
sådanne tilpasninger, tager den også 
hensyn til reduktionen i den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import 
af varer fra alle GSP-begunstigede lande, 
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som har fundet sted siden den seneste 
tilpasning, på grund af den kumulerede 
effekt af anvendelsen af stk. 1 i denne 
artikel såvel som udhulingen af GSP-
præferencerne som følge af bilaterale og 
multilaterale handelsaftaler, der 
involverer Den Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Metoderne til graduering af varer skal tilpasses, når der sker en reduktion i den samlede 
værdi af Den Europæiske Unions import af varer fra alle GSP-begunstigede lande. 
Varegraduering og øget konkurrencepres fra åbningen af yderligere markeder, som tilbydes i 
EU’s bilaterale og multilaterale handelsaftaler med tredjelande eller regioner, skal også 
tages i betragtning.

Ændringsforslag 86
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) har ratificeret og effektivt gennemført
alle de i bilag VIII opførte konventioner

Or. en

Begrundelse

Hvis der først skal påvises grov forsømmelighed, er tærsklen for at komme med i ordningen 
sat for lavt.

Ændringsforslag 87
Laima Liucija Andrikienė
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner uden forbehold, som 
er i modstrid med deres målsætninger og 
formål, og de seneste tilgængelige 
konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer eller anden 
tilgængelig dokumentation ikke påpeger 
grov forsømmelighed med henblik på 
effektivt at gennemføre visse af disse 
konventioner

Or. en

Ændringsforslag 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner uden forbehold, som 
er i modstrid med deres målsætninger og 
formål, og de seneste tilgængelige 
konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer eller anden 
tilgængelig dokumentation ikke påpeger 
grov forsømmelighed med henblik på 
effektivt at gennemføre visse af disse 
konventioner

Or. en

Ændringsforslag 89
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) det uden væsentlige forbehold har 
ratificeret alle de i bilag VIII opførte 
konventioner, og de seneste tilgængelige 
konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for tilladelsen til at få fordel af GSP+ er fortsat vage med hensyn til ”effektivt 
at gennemføre” de pågældende konventioner. Artikel 9, stk. 1, litra b), henviser kun til ”grov 
forsømmelighed”, som fastsat i de senest tilgængelige konklusioner fra disse konventioners 
overvågningsorganer. Skønt man ikke bør se bort fra ånden i GSP+, kan der opstå 
misfortolkninger vedrørende ratifikation med forbehold, når en sådan ”beskæring” vil 
omfatte væsentlige elementer i konventionen.

Ændringsforslag 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner uden forbehold, som 
er i modstrid med deres målsætninger og 
formål, og de seneste tilgængelige 
konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer eller anden 
tilgængelig dokumentation ikke påpeger 
grov forsømmelighed med henblik på 
effektivt at gennemføre visse af disse 
konventioner

Or. en

Begrundelse

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
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implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Ændringsforslag 91
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) har ratificeret alle de i bilag VIII opførte 
konventioner

Or. en

Ændringsforslag 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) det har afskaffet dødsdommen.

Or. en

Ændringsforslag 93
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når bilag II ændres, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
med henblik på at ændre bilag VII for at 
revidere den i bilag VII, punkt 1.b, opførte 
sårbarhedstærskel og derved bibeholde 
forholdsmæssigt den samme vægtning af 
sårbarhedstærsklen som beregnet i henhold 
til bilag VII.

2. Når bilag II ændres, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
med henblik på at ændre bilag VII for at 
revidere den i bilag VII, punkt 1.b, opførte 
sårbarhedstærskel og derved bibeholde 
forholdsmæssigt den samme vægtning af 
sårbarhedstærsklen som beregnet i henhold 
til bilag VII. Når Kommissionen 
revurderer sårbarhedstærsklerne, tager 
den også hensyn til reduktionen i den 
samlede værdi af Den Europæiske Unions 
import af varer fra alle GSP-begunstigede 
lande, som har fundet sted siden den 
seneste revurdering, på grund af den 
kumulerede effekt af anvendelsen af 
artikel 8, stk. 1, såvel som udhulingen af 
GSP-præferencerne som følge af 
bilaterale og multilaterale handelsaftaler, 
der involverer Den Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Sårbarhedstærsklerne skal tilpasses, når der sker en reduktion i den samlede værdi af Den 
Europæiske Unions import af varer fra alle GSP-begunstigede lande. Varegraduering og øget 
konkurrencepres fra åbningen af yderligere markeder, som tilbydes i EU’s bilaterale og 
multilaterale handelsaftaler med tredjelande eller regioner, skal også tages i betragtning.

Ændringsforslag 94
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgerlandet indgiver en skriftlig 
anmodning til Kommissionen. 

2. Ansøgerlandet indgiver en skriftlig 
anmodning til Kommissionen. 
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Anmodningen skal indeholde udførlige 
oplysninger om ratificeringen af de i bilag 
VIII opførte konventioner samt omfatte de 
i artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn.

Anmodningen skal indeholde udførlige 
oplysninger om ratificeringen og den 
effektive gennemførelse af de i bilag VIII 
opførte konventioner samt omfatte de i 
artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn.

Or. en

Begrundelse

Effektiv gennemførelse af konventioner kan kun garanteres, hvis de implementeres efter 
ratifikationen. Traktatbrudsprocedurer drejer sig generelt om gennemførelse, ikke blot 
ratifikation.

Ændringsforslag 95
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter gennemgangen af anmodningen 
træffer Kommissionen afgørelse om, 
hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet 
den særlige ansporende ordning for 
bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse.

4. Efter gennemgangen af anmodningen 
træffer Kommissionen afgørelse om, 
hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet 
den særlige ansporende ordning for 
bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse. Kommissionens afgørelse 
om en første indrømmelse træffes på 
grundlag af de relevante 
overvågningsorganers konklusioner og 
henstillinger og alle oplysninger, der 
indgives af tredjeparter, herunder 
civilsamfundet og fagforeninger, eller af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtighed og fuldstændighed bør oplysninger fra en bred vifte af 
interessenter kunne indgives og tages i betragtning, inden der træffes en afgørelse.
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Ændringsforslag 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter gennemgangen af anmodningen 
træffer Kommissionen afgørelse om, 
hvorvidt der skal indrømmes
ansøgerlandet den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse.

4. Efter gennemgangen af anmodningen 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 36 med henblik på at udarbejde og 
ændre bilag III for at indrømme
ansøgerlandet den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse og tilføje dette land til 
listen over GSP+-begunstigede lande.

Or. en

Ændringsforslag 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et GSP+-begunstiget land ikke 
længere opfylder de i artikel 9, stk. 1, litra 
a), omhandlede betingelser eller trækker et 
eller flere af sine i artikel 9, stk. 1, litra c), 
d) og e), omhandlede bindende tilsagn 
tilbage, fjernes det fra listen over GSP+-
begunstigede lande.

5. Hvis et GSP+-begunstiget land ikke 
længere opfylder de i artikel 9, stk. 1, litra 
a), omhandlede betingelser eller trækker et 
eller flere af sine i artikel 9, stk. 1, litra c), 
d) og e), omhandlede bindende tilsagn 
tilbage, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 36 med 
henblik på at ændre bilag III for at fjerne 
dette land fra listen over GSP+-
begunstigede lande.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 4 og 5 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
36 med henblik på at udarbejde og ændre 
bilag III for at tilføje et land til listen eller 
fjerne et land fra listen over GSP+-
begunstigede lande.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5. Hvis 
ansøgerlandet indrømmes den særlige 
ansporende ordning, underrettes det om 
datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5, og 
offentliggør en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende med 
bekendtgørelse af og begrundelse for sin 
afgørelse. Hvis ansøgerlandet indrømmes 
den særlige ansporende ordning, 
underrettes det om datoen for denne 
afgørelses ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Et af formålene med reformen af GSP-ordningen bør være at øge gennemsigtigheden.
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Ændringsforslag 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5. Hvis 
ansøgerlandet indrømmes den særlige 
ansporende ordning, underrettes det om 
datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5, når bilaget 
er ændret. Hvis ansøgerlandet indrømmes 
den særlige ansporende ordning, 
underrettes det om datoen for den 
pågældende delegerede retsakt
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) status for den effektive gennemførelse 
af hver af konventionerne i bilag VIII for 
hvert enkelt GSP+-begunstiget land.

Or. en

Ændringsforslag 102
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen drager konklusioner 
vedrørende den effektive gennemførelse af 
de i bilag VIII omhandlede konventioner, 
vurderer den konklusioner og henstillinger 
fra de relevante overvågningsorganer.

4. Når Kommissionen drager konklusioner 
vedrørende den effektive gennemførelse af 
de i bilag VIII omhandlede konventioner, 
vurderer den konklusioner og henstillinger 
fra de relevante overvågningsorganer og 
alle oplysninger, der indgives af 
tredjeparter, herunder civilsamfundet og 
fagforeningerne eller Europa-
Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af sociale, miljømæssige og forvaltningsmæssige 
standarder bør være mere gennemsigtig. Civilsamfundet, fagforeningerne og Europa-
Parlamentet bør kunne bidrage til overvågnings- og vurderingsprocessen.

Ændringsforslag 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den særlige ansporende ordning for 
bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse tilbagetrækkes 
midlertidigt for alle eller visse varer med 
oprindelse i et GSP+-begunstiget land, hvis 
et begunstiget land ikke overholder sine i 
artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn i praksis.

1. Den særlige ansporende ordning for 
bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse tilbagetrækkes 
midlertidigt for alle eller visse varer med 
oprindelse i et GSP+-begunstiget land, hvis 
et begunstiget land ikke overholder sine i 
artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn i praksis eller 
ikke opfylder sin forpligtelse til at 
samarbejde med Kommissionen og stille 
alle nødvendige oplysninger til rådighed, 
jf. artikel 13, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen enten ud fra 
konklusionerne i den i artikel 14 
omhandlede beretning eller ud fra de 
foreliggende oplysninger har en begrundet 
tvivl om, at et bestemt GSP+-begunstiget 
land ikke overholder sine i artikel 9, stk. 1, 
litra c), d) og e), omhandlede bindende 
tilsagn, træffer den efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2, 
afgørelse om at indlede proceduren for 
midlertidig tilbagetrækning af de 
toldpræferencer, der er indrømmet i 
henhold til den særlige ansporende ordning 
for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.

3. Hvis Kommissionen enten ud fra 
konklusionerne i den i artikel 14 
omhandlede beretning eller ud fra de 
foreliggende oplysninger har en begrundet 
tvivl om, at et bestemt GSP+-begunstiget 
land ikke overholder sine i artikel 9, stk. 1, 
litra c), d) og e) omhandlede bindende 
tilsagn, eller ikke opfylder sin forpligtelse 
til at samarbejde med Kommissionen og 
stille alle nødvendige oplysninger til 
rådighed, jf. artikel 13, stk. 2, træffer den 
efter rådgivningsproceduren i artikel 38, 
stk. 2, afgørelse om at indlede proceduren 
for midlertidig tilbagetrækning af de 
toldpræferencer, der er indrømmet i 
henhold til den særlige ansporende ordning 
for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) underbygge den begrundede tvivl med 
hensyn til opfyldelsen af de bindende 
tilsagn, som det GSP+-begunstigede land
har afgivet, jf. artikel 9, stk. 1, litra c), d) 
og e), og som kan anfægte dets ret til 
fortsat at anvende toldpræferencerne i den 
særlige ansporende ordning for bæredygtig 

a) underbygge den begrundede tvivl med 
hensyn til opfyldelsen af de bindende 
tilsagn, som det GSP+-begunstigede land 
har afgivet, jf. artikel 9, stk. 1, litra c), d) 
og e), eller opfyldelsen af dets forpligtelse 
til at samarbejde med Kommissionen og 
stille alle nødvendige oplysninger til 
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udvikling og god regeringsførelse, og rådighed, jf. artikel 13, stk. 2, som kan 
anfægte dets ret til fortsat at anvende 
toldpræferencerne i den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse, og 

Or. en

Ændringsforslag 106
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen indhenter alle de 
oplysninger, den skønner nødvendige, 
herunder konklusioner og henstillinger fra 
relevante overvågningsorganer. Når 
Kommissionen drager konklusioner, 
vurderer den alle relevante oplysninger.

6. Kommissionen indhenter alle de 
oplysninger, den skønner nødvendige, 
herunder konklusioner og henstillinger fra 
relevante overvågningsorganer og alle 
oplysninger, der indgives af tredjeparter, 
herunder civilsamfundet og 
fagforeningerne eller Europa-
Parlamentet. Når Kommissionen drager 
konklusioner, vurderer den alle relevante 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af sociale, miljømæssige og forvaltningsmæssige 
standarder bør være mere gennemsigtig. Civilsamfundet, fagforeningerne og Europa-
Parlamentet bør kunne bidrage til overvågnings- og vurderingsprocessen.

Ændringsforslag 107
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2.

8. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2. 
Afgørelsen skal baseres på den indkomne 
dokumentation og offentliggøres straks.

Or. en

Begrundelse

Et af formålene med reformen af GSP-ordningen bør være at øge gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis Kommissionen træffer afgørelse 
om midlertidig tilbagetrækning, træder en 
sådan afgørelse i kraft seks måneder efter 
vedtagelsen.

10. Hvis Kommissionen træffer afgørelse 
om midlertidig tilbagetrækning, træder en 
sådan afgørelse i kraft seks måneder efter 
den pågældende delegerede retsakts 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder, at 
begrundelsen for midlertidig 
tilbagetrækning af de i artikel 15, stk. 1, 
omhandlede toldpræferencer ikke længere 
foreligger, genindfører den
toldpræferencerne i den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse. I den forbindelse 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 36, 
med henblik på at ændre bilag III.

Hvis Kommissionen finder, at 
begrundelsen for midlertidig 
tilbagetrækning af de i artikel 15, stk. 1, 
omhandlede toldpræferencer ikke længere 
foreligger, tillægges den beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 36 for at ændre bilag III med 
henblik på at genindføre
toldpræferencerne i den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse.

Or. en

Ændringsforslag 110
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et berettiget land, der er opført i bilag I, 
indrømmes de i den særlige ordning for de 
mindst udviklede lande fastsatte 
toldpræferencer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
c), hvis dette land af De Forenede Nationer 
klassificeres som et mindst udviklet land.

1. Et berettiget land, der er opført i bilag I, 
indrømmes de i den særlige ordning for de 
mindst udviklede lande og de mindst 
udviklede regioner fastsatte 
toldpræferencer, hvis dette land af De 
Forenede Nationer klassificeres som et 
mindst udviklet land, eller hvis dette land 
er beliggende i en af de mindst udviklede 
regioner, jf. artikel 1, stk. 2, litra c).

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke indføre 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides 
til de "mindst udviklede regioner" og betegnelsen "mindst udviklede regioner" bør tilføjes 
artiklerne om de mindst udviklede lande.
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Ændringsforslag 111
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et berettiget land, der er opført i bilag I, 
indrømmes de i den særlige ordning for de 
mindst udviklede lande fastsatte 
toldpræferencer, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), 
hvis dette land af De Forenede Nationer 
klassificeres som et mindst udviklet land.

1. Et berettiget land, der er opført i bilag I, 
indrømmes de i den særlige ordning for de 
mindst udviklede lande og de mindst 
udviklede regioner fastsatte 
toldpræferencer, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), 
hvis dette land af De Forenede Nationer 
klassificeres som et mindst udviklet land, 
eller hvis dette land er beliggende i en af 
de mindst udviklede regioner.

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke indføre 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides 
til de "mindst udviklede regioner" og betegnelsen "mindst udviklede regioner" bør tilføjes 
artiklerne om de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag 112
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et berettiget land skal ikke have fordel 
af toldpræferencerne under den særlige 
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ordning for de mindst udviklede lande og 
de mindst udviklede regioner, når landets 
samlede forarbejdede eksport per capita 
overstiger 700 USD i tre på hinanden 
følgende år, baseret på tal fra UNIDO's 
(FN's organisation for industriel 
udvikling) rapport om industriel 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande. GSP bør ikke indføre 
forskellige markedsadgangsordninger i de regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de 
mindst udviklede lande. Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides 
til de "mindst udviklede regioner" og betegnelsen "mindst udviklede regioner" bør tilføjes 
artiklerne om de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer løbende denne 
liste ud fra de nyeste tilgængelige 
oplysninger. Hvis et EBA-begunstiget land 
ikke længere opfylder de i stk. 1 
omhandlede betingelser, fjernes det ved en 
kommissionsafgørelse fra listen over 
EBA-begunstigede lande efter en 
overgangsperiode på tre år efter datoen for 
vedtagelse af kommissionsafgørelsen.

Kommissionen reviderer løbende denne 
liste ud fra de nyeste tilgængelige 
oplysninger. Hvis et EBA-begunstiget land 
ikke længere opfylder de i stk. 1 
omhandlede betingelser, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
36 for at ændre bilag IV med henblik på 
at fjerne landet fra listen over EBA-
begunstigede lande efter en 
overgangsperiode på tre år efter datoen for 
den delegerede retsakts ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 114
Elisabeth Köstinger
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer løbende denne 
liste ud fra de nyeste tilgængelige 
oplysninger. Hvis et EBA-begunstiget land 
ikke længere opfylder de i stk. 1 
omhandlede betingelser, fjernes det ved en 
kommissionsafgørelse fra listen over EBA-
begunstigede lande efter en 
overgangsperiode på tre år efter datoen for 
vedtagelse af kommissionsafgørelsen.

Kommissionen reviderer løbende denne 
liste ud fra de nyeste tilgængelige 
oplysninger. Hvis et EBA-begunstiget land 
ikke længere opfylder de i stk. 1 
omhandlede betingelser, fjernes det ved en 
kommissionsafgørelse fra listen over EBA-
begunstigede lande efter en 
overgangsperiode på mindst tre år efter 
datoen for vedtagelse af 
kommissionsafgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med stk. 2, andet afsnit, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 36, 
med henblik på at ændre bilag IV.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alvorlig og systematisk overtrædelse af 
principperne i de i bilag VIII, del A, 

a) alvorlige overtrædelser af principperne i 
de i bilag VIII, del A, opførte konventioner
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opførte konventioner

Or. en

Begrundelse

Det er meget vanskeligt at fastsætte en alment accepteret definition af “systematisk”. For 
klarheds skyld bør ordet derfor ikke anvendes.

Ændringsforslag 117
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alvorlig og systematisk urimelig 
handelspraksis, herunder handelspraksis, 
der påvirker leveringen af råvarer, har en 
negativ indvirkning på EU-
erhvervsgrenen, og som det begunstigede 
land ikke har grebet ind over for. For så 
vidt angår urimelig handelspraksis, som 
er ulovlig, eller som kan indbringes for en 
domstol i henhold til WTO-aftalerne, 
bygger anvendelsen af denne artikel på en 
afgørelse herom, der på forhånd er truffet 
af det kompetente WTO-organ

udgår

Or. en

Begrundelse

Økonomisk-politiske betingelser må ikke være en del af GSP. Udviklingslandenes ret til at 
regulere råvarer i offentlighedens interesse skal overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag 118
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alvorlig og systematisk urimelig 
handelspraksis, herunder handelspraksis, 
der påvirker leveringen af råvarer, har en 
negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenen, 
og som det begunstigede land ikke har 
grebet ind over for. For så vidt angår 
urimelig handelspraksis, som er ulovlig, 
eller som kan indbringes for en domstol i 
henhold til WTO-aftalerne, bygger 
anvendelsen af denne artikel på en 
afgørelse herom, der på forhånd er truffet 
af det kompetente WTO-organ

d) alvorlig urimelig handelspraksis, der har 
en negativ indvirkning på EU-
erhvervsgrenen, og som det begunstigede 
land ikke har grebet ind over for. For så 
vidt angår urimelig handelspraksis, som er 
ulovlig, eller som kan indbringes for en 
domstol i henhold til WTO-aftalerne, 
bygger anvendelsen af denne artikel på en 
afgørelse herom, der på forhånd er truffet 
af det kompetente WTO-organ

Or. en

Begrundelse

Udviklingslande, der har fordel af EU’s handelspræferencer, bør have lov til at anvende 
deres råvarer til deres udvikling.

Ændringsforslag 119
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alvorlig og systematisk urimelig 
handelspraksis, herunder handelspraksis, 
der påvirker leveringen af råvarer, har en 
negativ indvirkning på EU-
erhvervsgrenen, og som det begunstigede 
land ikke har grebet ind over for. For så 
vidt angår urimelig handelspraksis, som er 
ulovlig, eller som kan indbringes for en 
domstol i henhold til WTO-aftalerne, 
bygger anvendelsen af denne artikel på en 
afgørelse herom, der på forhånd er truffet 
af det kompetente WTO-organ

d) alvorlig og systematisk urimelig 
handelspraksis, herunder handelspraksis, 
der påvirker leveringen af råvarer, har en 
negativ indvirkning på EU’s producenter, 
og som det begunstigede land ikke har 
grebet ind over for. For så vidt angår 
urimelig handelspraksis, som er ulovlig, 
eller som kan indbringes for en domstol i 
henhold til WTO-aftalerne, bygger 
anvendelsen af denne artikel på en 
afgørelse herom, der på forhånd er truffet 
af det kompetente WTO-organ

Or. en
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Begrundelse

Eksplicit henvisning til EU’s producenter (som i beskyttelsesklausulen) i stedet for EU-
erhvervsgrenen.

Ændringsforslag 120
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alvorlig og systematisk tilsidesættelse af 
de mål, der er blevet vedtaget af regionale 
fiskeriorganisationer eller internationale 
ordninger, som Den Europæiske Union er 
medlem af, og som vedrører bevarelse og 
forvaltning af fiskeressourcerne.

e) alvorlige tilsidesættelser af de mål, der 
er blevet vedtaget af regionale 
fiskeriorganisationer eller internationale 
ordninger, som Den Europæiske Union er 
medlem af, og som vedrører bevarelse og 
forvaltning af fiskeressourcerne.

Or. en

Begrundelse

Tidligere erfaringer viser, at det kan være svært at bevise, at der er sket alvorlige 
overtrædelser, også på systematisk vis, og de er derfor ikke blevet straffet. Dette 
ændringsforslag sigter mod at sikre, at alvorlige overtrædelser fremover kan få konsekvenser.

Ændringsforslag 121
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alvorlig og systematisk tilsidesættelse af 
de mål, der er blevet vedtaget af regionale 
fiskeriorganisationer eller internationale 
ordninger, som Den Europæiske Union er 
medlem af, og som vedrører bevarelse og 
forvaltning af fiskeressourcerne.

e) alvorlig tilsidesættelse af de mål, der er 
blevet vedtaget af regionale 
fiskeriorganisationer eller internationale 
ordninger, som Den Europæiske Union er 
medlem af, og som vedrører bevarelse og 
forvaltning af fiskeressourcerne.
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Or. en

Begrundelse

Det er meget vanskeligt at fastsætte en alment accepteret definition af “systematisk”. For 
klarheds skyld bør ordet derfor ikke anvendes.

Ændringsforslag 122
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) med hensyn til dyrebeskyttelse, 
alvorlig tilsidesættelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. 
september 2009 om beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet og/eller Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. 
december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dyrebeskyttelse er grundfæstet i EU’s politikker.

Ændringsforslag 123
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) med hensyn til dyrebeskyttelse, 
alvorlig tilsidesættelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. 
september 2009 om beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet og/eller Rådets 
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forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. 
december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dyrebeskyttelse er grundfæstet i EU’s politikker.

Ændringsforslag 124
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) med hensyn til dyrebeskyttelse, 
alvorlig tilsidesættelse af Rådets
forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. 
september 2009 om beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet og/eller Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. 
december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 125
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tager hensyn til 
forelæggelse af oplysninger vedrørende 
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påstået overtrædelse af artikel 19, stk. 1,
fra Europa-Parlamentet eller andre 
tredjeparter, herunder fagforeninger eller 
civilsamfundet.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger fra en bred vifte af interessenter bør være tilladt for at øge gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 126
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I hvert af de tilfælde, der er 
omhandlet i stk. 9 og 10, baseres 
afgørelsen på den indkomne 
dokumentation og offentliggøres straks.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed på alle stadier af processen skal garanteres.

Ændringsforslag 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis Kommissionen træffer afgørelse 
om midlertidig tilbagetrækning, træder 
afgørelsen i kraft, seks måneder efter den 

11. Hvis Kommissionen træffer afgørelse 
om midlertidig tilbagetrækning, træder en 
sådan afgørelse i kraft seks måneder efter 
den pågældende delegerede retsakts 
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er truffet. ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder, at 
begrundelsen for midlertidig 
tilbagetrækning af de i artikel 19, stk. 1, 
omhandlede toldpræferencer ikke længere 
foreligger, genindfører den 
toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, 
omhandlede præferenceordninger. I den 
forbindelse tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 36, med henblik på at 
ændre bilag II, III eller IV, alt efter hvilket 
bilag der finder anvendelse.

Hvis Kommissionen finder, at 
begrundelsen for midlertidig 
tilbagetrækning af de i artikel 19, stk. 1, 
omhandlede toldpræferencer ikke længere 
foreligger, tillægges den beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 36, 
med henblik på at ændre bilag II, III eller 
IV, alt efter hvilket bilag der finder 
anvendelse, for at genindføre
toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, 
omhandlede præferenceordninger.

Or. en

Ændringsforslag 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den midlertidige 
tilbagetrækningsperiode må ikke overstige 
seks måneder. Ved periodens udløb træffer 
Kommissionen efter den i artikel 38, stk. 4, 
omhandlede hasteprocedure afgørelse om 
enten at afslutte den midlertidige 
tilbagetrækning eller at forlænge den 
midlertidige tilbagetrækningsperiode.

6. Den midlertidige 
tilbagetrækningsperiode må ikke overstige 
seks måneder. Senest ved periodens udløb 
træffer Kommissionen efter den i artikel 
38, stk. 4, omhandlede hasteprocedure 
afgørelse om enten at afslutte den 
midlertidige tilbagetrækning eller at 
forlænge den midlertidige 
tilbagetrækningsperiode.
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Or. en

Ændringsforslag 130
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 36 med henblik på at opstille regler 
for proceduren for at vedtage generelle 
beskyttelsesforanstaltninger, navnlig for så 
vidt angår frister, parters rettigheder, 
fortrolighed, fremlæggelse af oplysninger, 
kontrolbesøg og revision.

4. Regler for proceduren for at vedtage 
generelle beskyttelsesforanstaltninger, 
navnlig for så vidt angår frister, parters 
rettigheder, fortrolighed, fremlæggelse af 
oplysninger, kontrolbesøg og revisioner 
fastsættes efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Reglerne for beskyttelsesproceduren bør fastsættes af lovgiverne. Der er ingen grund til at 
delegere denne beføjelse til Kommissionen.

Ændringsforslag 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En undersøgelse, der omfatter de i 
artikel 25, 26 og 27 omhandlede 
proceduremæssige skridt, skal afsluttes 
senest 12 måneder, efter at den blev 
indledt.

4. En undersøgelse, der omfatter de i 
artikel 25, 26 og 27 omhandlede 
proceduremæssige skridt, skal afsluttes 
senest otte måneder, efter at den blev 
indledt.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En undersøgelse, der omfatter de i 
artikel 25, 26 og 27 omhandlede 
proceduremæssige skridt, skal afsluttes 
senest 12 måneder, efter at den blev 
indledt.

4. En undersøgelse, der omfatter de i 
artikel 25, 26 og 27 omhandlede 
proceduremæssige skridt, skal afsluttes 
senest seks måneder, efter at den blev 
indledt. Under særlige omstændigheder, 
som f.eks. et usædvanligt højt antal 
interesserede parter eller komplekse 
markedsforhold, kan denne tidsfrist 
forlænges med en yderligere periode på 
tre måneder. Kommissionen underretter 
alle interesserede parter om en sådan 
forlængelse og forklarer årsagerne dertil.

Or. es

Begrundelse

Tolv måneder er for længe. Det er mere rimeligt at have en seksmåneders tidsfrist og 
muligheden for at forlænge denne med tre måneder i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 133
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede hastende tilfælde i 
forbindelse med en forringelse af EU-
producenternes økonomiske og/eller 
finansielle situation, som det ville være 
vanskeligt at rette op på, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter, der straks finder 
anvendelse, efter den i artikel 38, stk. 4, 

I behørigt begrundede hastende tilfælde i 
forbindelse med en forringelse af EU-
producenternes økonomiske og/eller 
finansielle situation, og når den forsinkede 
gennemførelse af de midlertidige 
beskyttelsesforanstaltninger kan 
forårsage skade, som det ville være 
vanskeligt at rette op på, tillægges 
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omhandlede hasteprocedure for at 
genindføre toldsatserne i den fælles 
toldtarif i en periode på op til 12 måneder.

Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter, der straks finder 
anvendelse, efter den i artikel 38, stk. 4, 
omhandlede hasteprocedure for at 
genindføre toldsatserne i den fælles 
toldtarif i en periode på op til 12 måneder.

Or. es

Ændringsforslag 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kendsgerningerne i sidste ende viser, at 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, ikke er 
opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse 
om at indstille undersøgelsen og 
proceduren efter den i artikel 38, stk. 3, 
omhandlede undersøgelsesprocedure. 
Denne afgørelse offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende. 
Undersøgelsen anses for afsluttet, hvis der 
ikke offentliggøres nogen afgørelse inden 
for den i artikel 24, stk. 4, omhandlede 
periode, og eventuelle forebyggende 
foranstaltninger af hastende karakter 
bortfalder automatisk.

Når kendsgerningerne i sidste ende viser, at 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, ikke er 
opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse 
om at indstille undersøgelsen og 
proceduren efter den i artikel 38, stk. 2, 
omhandlede rådgivningsprocedure. Denne 
afgørelse offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende. Undersøgelsen anses for 
afsluttet, hvis der ikke offentliggøres nogen 
afgørelse inden for den i artikel 24, stk. 4, 
omhandlede periode, og eventuelle 
forebyggende foranstaltninger af hastende 
karakter bortfalder automatisk.

Or. en

Ændringsforslag 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
afdeling I i dette kapitel ophæver 

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
afdeling I i dette kapitel ophæver 
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Kommissionen den 1. januar hvert år på 
eget initiativ og efter den i artikel 38, stk. 
2, omhandlede rådgivningsprocedure de i
artikel 7 og 13 omhandlede 
toldpræferencer for varer i GSP-afsnit 11 
b) eller varer henhørende under KN-kode 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 og 38249097, hvis 
importen af sådanne varer, opført i 
henholdsvis bilag V og IX, alt efter hvilket 
bilag der finder anvendelse, har oprindelse 
i et begunstiget land og i alt:

Kommissionen den 1. januar hvert år på 
eget initiativ og efter den i artikel 38, stk. 
2, omhandlede rådgivningsprocedure de i 
artikel 7 og 12 omhandlede 
toldpræferencer for varer i GSP-afsnit 11 
a) og b) eller varer henhørende under KN-
kode 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 og 38249097, hvis 
importen af sådanne varer, opført i 
henholdsvis bilag V og IX, alt efter hvilket 
bilag der finder anvendelse, har oprindelse 
i et begunstiget land og i alt:

Or. it

Ændringsforslag 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

a) stiger med mindst 10 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

Or. it

Ændringsforslag 137
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

Or. en
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Ændringsforslag 138
Vital Moreira

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

Or. en

Ændringsforslag 139
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

Or. en

Ændringsforslag 140
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

Or. en
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Begrundelse

En årlig stigning i importmængden med 15 % ville skade den europæiske industri, hvilket 
næsten ikke ville blive modvirket af beskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 141
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller

Or. en

Ændringsforslag 142
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

Or. en

Begrundelse

En stigning i importmængden på 15 % på et år er meget høj. I denne størrelsesorden vil en 
beskadigelse af EU’s industri næsten ikke blive modvirket af beskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 143
Mário David

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiger med mindst 15 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

a) stiger med mindst 12,5 % i mængde 
(volumen) sammenlignet med det 
foregående kalenderår, eller 

Or. en

Begrundelse

Vi anser en stigning i importmængden på 15 % på et år for at være for høj. I denne 
størrelsesorden vil den skadelige indvirkning på EU’s industri næsten ikke blive imødegået af 
beskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for varer i GSP-afsnit 11 b) er større end 
den i bilag VI, andet afsnit, omhandlede 
andel af værdien af EU-importen af varer i 
GSP-afsnit 11 b) fra alle lande og 
territorier, der er opført i bilag I, i en 
periode på tolv måneder.

b) for varer i GSP-afsnit 11 a) og b) er 
større end den i bilag VI, andet afsnit, 
omhandlede andel af værdien af EU-
importen af varer i GSP-afsnit 11 a) og b)
fra alle lande og territorier, der er opført i 
bilag II, i en periode på tolv måneder.

Or. it

Ændringsforslag 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 6 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
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hvilket bilag der finder anvendelse. hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. it

Ændringsforslag 146
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande, hvis 
gennemsnitlige andel af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse, ikke 
overstiger 8 % af den samlede værdi af 
EU-importen af disse varer fra alle GSP-
begunstigede lande i tre på hinanden 
følgende år.

Or. es

Begrundelse

Det fremgår ikke klart af Kommissionens forslag, om grundlaget for beregning af 
procentdelen er den samlede EU-import eller kun den del af importen, der falder ind under 
præferenceordningen, som i den forordning der finder anvendelse i øjeblikket.

Ændringsforslag 147
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 6 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 148
Vital Moreira

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 6 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 149
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 6 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 150
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 4 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om 8 % udgør en betydelig andel af den EU-import, der er omfattet af ordningen, og 
den finder kun anvendelse på nogle få vigtige importvarer. Beskyttelsesklausulen bør styrkes 
ved at reducere tærsklen fra 8 % til 4 %.

Ændringsforslag 151
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 4 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 152
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel af de pågældende varer, der er 
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varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

omhandlet i artikel 29, stk. 1, på højst 6 %
af den samlede EU-import af de samme 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om 8 % udgør en betydelig andel af den EU-import, der er omfattet af ordningen, og 
den finder kun anvendelse på nogle få vigtige importvarer. Beskyttelsesklausulen bør styrkes 
ved at reducere tærsklen fra 8 % til 6 %. Ændringsforslaget præciserer desuden, at 
betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger på konkrete varer bør være 
knyttet til en objektiv forstyrrelse forårsaget af disse konkrete varer, og ikke på globale
tendenser der indbefatter varer uden forbindelse med forstyrrelsen.

Ændringsforslag 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 8 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-
begunstigede lande, ej heller på lande med 
en andel på højst 6 % af EU-importen af 
varer opført i bilag V eller IX, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsesklausulen finder ikke anvendelse på lande med en andel på højst 8 % af EU-
import af varer opført i bilag V eller IX. Derfor finder den særlige beskyttelsesklausul kun 
anvendelse på nogle få vigtige importvarer. Vi mener, det er nødvendigt at styrke 
beskyttelsesklausulen og udvide rækken af lande og varer ved at nedsætte tærsklen i artikel 
29, stk. 2, fra 8 % til 6 %.

Ændringsforslag 154
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
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for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et udviklingsland i en mindst udviklet 
region klassificeres som 
"præferenceberettiget land", som fastsat i 
artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning 
(EØF) nr. 2454/93.

Or. en

Begrundelse

Regional integration er meget vigtig for de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag 155
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En mindst udviklet region betragtes
som en regional gruppe, som fastsat i 
artikel 67, stk. 1, litra k), i forordning 
(EØF) nr. 2454/93.

Or. en

Begrundelse

GSP bør ikke indføre forskellige markedsadgangsordninger og regler om kumulation af 
oprindelsesregler i regioner, hvor størstedelen af medlemmerne er de mindst udviklede lande. 
Derfor bør den særlige ordning for de mindst udviklede lande udvides til de "mindst udviklede 
regioner" og kumulation af oprindelse bør tillades i disse regioner.
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Ændringsforslag 156
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fremsender hver 
måned nærmere oplysninger til 
Kommissionen om mængder og værdier 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under toldpræferencerne senest tre 
måneder efter overgangen.

5. Medlemsstaterne fremsender hver 
måned nærmere oplysninger til 
Kommissionen om mængder og værdier 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under toldpræferencerne senest tre 
måneder efter overgangen. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en beretning, der indeholder disse 
oplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 157
Emilio Menéndez del Valle

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fremsender hver 
måned nærmere oplysninger til 
Kommissionen om mængder og værdier 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under toldpræferencerne senest tre 
måneder efter overgangen.

5. Medlemsstaterne fremsender hver 
måned nærmere oplysninger til 
Kommissionen om mængder og værdier 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under toldpræferencerne senest tre 
måneder efter overgangen. Med 
udgangspunkt i disse oplysninger 
forelægger Kommissionen en 
kvartalsberetning for Europa-Parlamentet 
og medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 158
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
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Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 19, 20 og 22 omhandlede delegation af 
beføjelser sker på ubestemt tid fra datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Den i artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 19 og 20 omhandlede delegation af 
beføjelser sker på ubestemt tid fra datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten til ændringen i artikel 22, stk. 4.

Ændringsforslag 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En delegeret retsakt, der vedtages efter 
stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse herimod inden 2 måneder efter 
meddelelsen af retsakten til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke vil gøre 
indsigelse. Fristen kan forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

4. En delegeret retsakt, der vedtages efter 
stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse herimod inden seks måneder
efter meddelelsen af retsakten til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke vil gøre 
indsigelse. Fristen kan forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 160
Daniel Caspary
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En delegeret retsakt, der vedtages efter 
stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse herimod inden 2 måneder efter 
meddelelsen af retsakten til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke vil gøre 
indsigelse. Fristen kan forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

4. En delegeret retsakt, der vedtages efter 
stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse herimod inden 2 måneder efter 
meddelelsen af retsakten til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke vil gøre 
indsigelse. Fristen kan forlænges med 
fire måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 161
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En delegeret retsakt, der er vedtaget efter 
denne artikel, træder i kraft straks og 
finder anvendelse så længe, der ikke er 
gjort indsigelse mod den i henhold til stk. 
2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den delegerede retsakt vedtaget 
efter denne artikel anføres begrundelserne 
for anvendelse af hasteproceduren.

1. En delegeret retsakt, der er vedtaget efter 
denne artikel, træder i kraft to måneder 
efter meddelelsen af retsakten til Europa-
Parlamentet og Rådet og finder 
anvendelse så længe, der ikke er gjort 
indsigelse mod den i henhold til stk. 2. I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den delegerede retsakt vedtaget 
efter denne artikel anføres begrundelserne 
for anvendelse af hasteproceduren.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvirring og komplikationer for begge partnerlande og for europæiske 
importører bør en delegeret retsakt først træde i kraft, når det ligger klart, at der ikke gøres 
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indsigelse imod den fra nogen af medlovgiverne.

Ændringsforslag 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 
182/2011 i sammenhæng med artikel 5.

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 
182/2011 i sammenhæng med artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 163
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år forelægger Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet en beretning
om virkningerne af ordningen, der 
dækker den seneste toårsperiode og alle 
de i artikel 1, stk. 2, omhandlede 
præferenceordninger.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsberetning om 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
denne forordning. Årsberetningen skal 
dække alle de i artikel 1, stk. 2, 
omhandlede præferenceordninger, 
herunder forpligtelser vedrørende 
handelshindringer, og give et resumé af 
statistikkerne og udviklingen i handelen 
med de begunstigede lande og områder.
2. Udvalget for Generelle Præferencer og 
Europa-Parlamentet undersøger 
ordningens konsekvenser på grundlag af 
denne årsberetning. Europa-Parlamentet 
kan indbyde Kommissionen til et møde i 
sit kompetente udvalg for at forelægge og 
forklare ethvert aspekt vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning.
3. Senest seks måneder efter 
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forelæggelsen af årsberetningen for 
Udvalget for Generelle Præferencer og 
Europa-Parlamentet offentliggør 
Kommissionen årsberetningen.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt, at rapporteringsforpligtelserne over for Europa-Parlamentet og Rådet er klart 
defineret i forordningen.

Ændringsforslag 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordningen finder anvendelse i en 
periode på otte år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 165
Keith Taylor

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

S-1a 02 0208 90 70 Frølår NS

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed
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S-1a 02 udgår udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Produktionen af frølår er berygtet for dyremishandling og bør ikke længere nyde gavn af sin 
status som "ikke-følsom" og dermed toldfri.

Ændringsforslag 166
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

S-1a 02 0208 90 70 Frølår NS

Parlamentets ændringsforslag
Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-

følsomhed

S-1a 02 0208 90 70 Frølår S

Or. en

Begrundelse

Produktionen af frølår er berygtet for dyremishandling og bør ikke længere nyde gavn af sin 
status som "ikke-følsom" og dermed toldfri.

Ændringsforslag 167
Vital Moreira

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag
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Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

S-1b 03 ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og 
andre hvirvelløse vanddyr, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0301 10 90

S

S-2a 06 ex kapitel 6

Levende træer og andre levende 
planter; løg, rødder og lign.; 
afskårne blomster og blade, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Acycliske alkoholer samt 
halogen-, sulfo, nitro- eller 
nitrosoderivater deraf, undtagen 
varer henhørende under pos. 
2905 45 00, og undtagen varer 
henhørende under pos. 
2905 43 00 og 2905 44

S

S-11b 62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og 
tilbehør til beklædningsgenstande, 
undtagen varer af trikotage

S

S-12a 64 Kapitel 64 Fodtøj, gamacher og lign.; dele 
dertil S

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

S-1b 03 ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og 
andre hvirvelløse vanddyr, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0301 10 90, 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 og 0307 
59 10

S

S-2a 06 ex kapitel 6

Levende træer og andre levende 
planter; løg, rødder og lign.; 
afskårne blomster og blade, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0604 91 40, 0602 10 90 og 
0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905

Acycliske alkoholer samt 
halogen-, sulfo, nitro- eller 
nitrosoderivater deraf, undtagen 
varer henhørende under pos. 
2905 45 00, og undtagen varer 
henhørende under pos. 2905 11 
00, 2905 43 00 og 2905 44

S

S-11b 62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og 
tilbehør til beklædningsgenstande, 
undtagen varer af trikotage, og 

S
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undtagen varer under pos. 6212 
10 90

S-12a 64 Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele 
dertil, undtagen varer 
henhørende under pos. 6403 99 
96 og 6403 99 98

S

Or. en

Ændringsforslag 168
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed/
ikke-
følsomhed

ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen 
varer henhørende under pos. 0301 
10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Saltvandsakvariefisk, levende NS

ex kapitel 6

Levende træer og andre levende 
planter; løg, rødder og lign.; 
afskårne blomster og blade, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Grene af nåletræer, friske NS

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, 
sulfo, nitro- eller nitrosoderivater 
deraf, undtagen varer henhørende 
under pos. 2905 45 00, og undtagen 
varer henhørende under pos. 
2905 43 00 og 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glycerol NS

S-11b 62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
varer af trikotage

S

S-12a 64 Kapitel 64 Fodtøj, gamacher og lign.; dele 
dertil
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Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

S-1b 03 ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen 
varer henhørende under pos. 0301 
10 90, og undtagen varer 
henhørende under pos. 0304 29 
01, 0306 13 50, 0306 13 80 og 
0307 59 10

S

0301 10 90 Saltvandsakvariefisk, levende NS

S-2a 06 ex kapitel 6

Levende træer og andre levende 
planter; løg, rødder og lign.; 
afskårne blomster og blade, 
undtagen varer henhørende under 
pos. 0604 91 40, og undtagen 
varer henhørende under pos. 0602 
10 90 og 0603 11 00

S

0604 91 40 Grene af nåletræer, friske NS

ex 2905
Acycliske alkoholer samt halogen-, 
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater 
deraf, undtagen 

S

varer henhørende under pos. 2905 
45 00, og undtagen varer 
henhørende under pos. 2505 11 00,
2905 43 00 og 2905 44

S-6a 29

29054500 Glycerol NS

S-11b 62 Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
varer af trikotage, og undtagen 
varer under pos. 6212 10 90

S

S-12a 64 Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele 
dertil, undtagen varer henhørende 
under pos. 6403 99 96 og 6403 99 
98

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.
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Ændringsforslag 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke
-følsomhed

ex kapitel 3
Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen varer 
henhørende under pos. 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Saltvandsakvariefisk, levende NS

ex kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; 
løg, rødder og lign.; afskårne blomster 
og blade, undtagen varer henhørende 
under pos. 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Grene af nåletræer, friske NS

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen varer 
henhørende under pos. 0301 10 90, og 
undtagen varer henhørende under pos. 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 og 
0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Saltvandsakvariefisk, levende NS

S-2a 06 ex kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; 
løg, rødder og lign.; afskårne blomster 
og blade, undtagen varer henhørende 
under pos. 0604 91 40, og undtagen 
varer henhørende under pos. 0602 10 
90 og 0603 11 00

S

0604 91 40 Grene af nåletræer, friske NS

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
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preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Ændringsforslag 170
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikk
e-følsomhed

S-2a 06 ex kapitel 6

Levende træer og andre levende 
planter; løg, rødder og lign.; afskårne 
blomster og blade, undtagen varer 
henhørende under pos. 0604 91 40

S

S-4b 18 Kapitel 18 Kakao og tilberedte varer deraf S

S-4c 24 Kapitel 24 Tobak og fabrikerede 
tobakserstatninger S

S-6a 38 ex kapitel 39

Plast og varer deraf, undtagen varer 
henhørende under pos. 3901, 3902, 
3903 og 3904, pos. 3906 10 00, 3907 
10 00, 3907 60 og 3907 99, pos. 3908 
og 3920 og pos. ex 3921 90 10 og 
3923 21 00

NS

S-11a 52 Kapitel 52 Bomuld S

S-11b 61
Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til 

beklædningsgenstande, af trikotage S

S-16 85 ex kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, 
elektrisk materiel samt dele dertil; 
lydoptagere og lydgengivere samt 
billed- og lydoptagere og billed- og 
lydgengivere til fjernsyn samt dele og 
tilbehør dertil, undtagen varer 
henhørende under pos. 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 til 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
til 8519 89 19, pos. 8521, 8525 og 
8527, pos. 8528 49, 8528 59 og 
8528 69 til 8528 72, pos. 8529 og pos. 
8540 11 og 8540 12

NS
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Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke
-følsomhed

ex kapitel 6 Levende træer og andre levende planter; 
løg, rødder og lign.; afskårne blomster og 
blade, undtagen varer henhørende under 
pos. 0603 12 00 og 0604 91 40

SS-2a 06

0603 12 00 Friske, afskårne nelliker og 
blomsterknopper af den art, der anvendes 
til buketter eller til pynt

NS

ex kapitel 18 Kakao og tilberedte varer deraf, undtagen 
varer henhørende under pos. 18040000

SS-4b 18

18040000 Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie NS

ex kapitel 24 Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, 
undtagen varer henhørende under pos. 
24011060

SS-4c 24

24011060 "Sun cured" Orient-tobak, ikke strippet NS

S-6a 38 ex kapitel 39 Plast og varer deraf, undtagen varer 
henhørende under pos. 3901, 3902, 3903 
og 3904, pos. 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 og 3907 99, pos. 3908 og 3920 
og pos. ex 3921 90 10 og 3923 21 00

NS

ex kapitel 52 Bomuld, undtagen varer henhørende 
under pos. 5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Garn, enkelttrådet, af ukæmmede 
bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 
>= 85 vægtprocent og af finhed >= 
232,56 decitex, men < 714,29 decitex, 
over 14, men ikke over 43 metrisk 
nummerering (undtagen sytråd og 
undtagen i detailsalgsoplægninger)")

NS

ex kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, trikotage, 
undtagen varer under pos. 6107 11 00, 
6108 21 00 og 6108 22 00

S

6107 11 00 Underbukser og trusser af bomuld, 
trikotage til mænd eller drenge

NS

6108 21 00 Underbukser og trusser af bomuld, 
trikotage til damer eller piger

NS

S-11b 61

6108 22 00 Underbukser og trusser af kemofibre, 
trikotage til damer eller piger

NS

S-16 85 ex kapitel 85 Elektriske maskiner og apparater, elektrisk 
materiel samt dele dertil; lydoptagere og 

NS
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lydgengivere samt billed- og lydoptagere 
og billed- og lydgengivere til fjernsyn 
samt dele og tilbehør dertil, undtagen 
varer henhørende under pos. 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 til 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 til 
8519 89 19, pos. 8521 10, pos. 8525 og 
8527, pos. 8528 49, 8528 59 og 8528 69 
til 8528 72, pos. 8529 og pos. 8540 11 og 
8540 12

Or. en

Begrundelse

Der er mulighed for at udvide både bredden og dybden af varedækningen. Dette ville øge 
udviklingspotentialet og værdien af de præferencer, der er til rådighed for udviklingslandene 
Disse varer er specielt udvalgt for at undgå negative indvirkninger på de mindst udviklede 
lande og EU’s industri.

Ændringsforslag 171
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed/
ikke-
følsomhed

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacienødder, friske eller tørrede, også 
afskallede NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller 
tørrede NS

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed/
ikke-
følsomhed

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacienødder, friske eller tørrede, også 
afskallede S

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede S

S-2b 07 08 0805 40 00 Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller 
tørrede S
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Or. en

Begrundelse

Producenter i Grækenland, Cypern, Italien og Spanien vil have gavn af denne ændring. De 
nuværende GSP-lande, der vil blive ramt, er Kina og Iran.

Ændringsforslag 172
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed
/ikke-
følsomhed

S-2c 09 09 0901 12 00 Kaffe, rå, koffeinfri S

S-2c 09 09 0901 21 00 Kaffe, brændt, med koffeinindhold S

S-2c 09 09 0901 22 00 Kaffe, brændt, koffeinfri S

S-2c 09 09 0901 90 90 Kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset 
mængden S

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed
/ikke-
følsomhed

S-2c 09 09 0901 12 00 Kaffe, rå, koffeinfri NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Kaffe, brændt, med koffeinindhold NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Kaffe, brændt, koffeinfri NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset 
mængden NS

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ville give mulighed for større merværdi ved at forarbejde kaffe i vigtige 
producentlande i stedet for at forarbejde den i Europa.
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Ændringsforslag 173
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

Følsomh
ed/ikke-
følsomh
ed

S-4b 18 Kapitel 18 Kakao og tilberedte varer deraf S

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikk
e-følsomhed

ex kapitel 18 Kakao og tilberedte varer deraf, undtagen 
varer henhørende under pos. 1804 00 00 S

S-4b 18
1804 00 00 Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie NS

Or. en

Ændringsforslag 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

Følsomh
ed/ikke-
følsomh
ed

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo, 
nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen 
varer henhørende under pos. 2905 45 00, og 
undtagen varer henhørende under pos. 
2905 43 00 og 2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glycerol NS
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Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ik
ke-følsomhed

S-6a 29 ex 2905 Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater deraf, S

undtagen varer henhørende under pos. 2905 45 
00, og undtagen varer henhørende under pos. 
2505 11 00, 2905 43 00 og 2905 44

2905 45 00 Glycerol NS

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Ændringsforslag 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

Følsomh
ed/ikke-
følsomh
ed

S-11b 62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, undtagen varer af 
trikotage

S

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikk
e-følsomhed

S-11b 62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, undtagen varer af 
trikotage, og undtagen varer henhørende 

S
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under pos. 6212 10 90.

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Ændringsforslag 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

Følsomh
ed/ikke-
følsomh
ed

S-12a 64 Kapitel 64 Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil. S

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikk
e-følsomhed

S-12a 64 Kapitel 64
Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil, 
undtagen varer henhørende under pos. 6403 
99 96 og 6403 99 98.

S

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
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the GSP countries. 

Ændringsforslag 177
Keith Taylor

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ik
ke-følsomhed

S-16 84 ex kapitel 84 Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater 
samt mekaniske redskaber; dele dertil, 
undtagen varer henhørende under pos. 8401 
10 00 og 8407 21 10

NS

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ik
ke-følsomhed

S-16 udgår udgår udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Disse produkter er bestemt meget følsomme.

Ændringsforslag 178
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Bilag V – tabel 

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed
/ikke-
følsomhed

S-16 84 ex kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og 
apparater samt mekaniske redskaber; dele 
dertil, undtagen varer henhørende under pos. 
8401 10 00 og 8407 21 10

NS

Parlamentets ændringsforslag
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Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse
Følsomhed
/ikke-
følsomhed

S-16 84 ex kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og 
apparater samt mekaniske redskaber; dele 
dertil, undtagen varer henhørende under pos. 
8401 10 00 og 8407 21 10

S

Or. en

Begrundelse

Disse produkter er bestemt meget følsomme.

Ændringsforslag 179
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Bilag V – ny tekst

Kommissionens forslag

Parlamentets ændringsforslag

KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

280519 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller, undtagen natrium og kalcium NS

280530 Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, indbyrdes blandede 
eller legerede NS

281820 Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund NS

780199 Ubearbejdet bly, undtagen raffineret, i.a.n. i 78.01 NS

810194 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger NS

810411 Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 
vægtprocent NS

810419 Ubearbejdet magnesium (undtagen 810411) NS

810720 Ubearbejdet cadmium; pulver NS

810820 Ubearbejdet titan; pulver NS

810830 Affald og skrot af titan NS

(Produkter, der skal tilføjes – tabellen viser, hvordan de vil fremgå af bilaget, når de er blevet 
tilføjet).

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af at mange økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er 
der plads til at udvide produktdækningen for at øge dens udviklingspotentiale. Når 
produktdækningen udvides, skal de valgte produkter selvfølgelig være af ikke ubetydelig 
værdi for de lande, der forbliver under ordningen, samtidig med at der drages omsorg for 
ikke at skade LDC-lande og erhvervslivet i EU. 

Ændringsforslag 180
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Bilag V – ny tekst

Kommissionens forslag

Parlamentets ændringsforslag

KN-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

020422 Udskæringer af får, med ben, ferske eller kølede NS

020423 Fårekød (undtagen lam), fersk eller kølet, uden ben NS

020430 Hele og halve kroppe af lam, frosne NS

020442 Udskæringer af får, med ben, frosne NS

020443 Udskæringer af får, uden ben, frosne NS

081120
Hindbær, brombær, morbær, boysenbær, solbær/hvide og røde ribs samt 
stikkelsbær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker 
eller andre sødemidler

NS

100190 Hvede, undtagen hård hvede; blandsæd af hvede og rug NS

100300 Byg NS

100700 Sorghum NS

110819 Stivelse NS

160239 Færdiglavede/konserverede tilberedninger af fjerkræ fra 01.05 (undtagen 
kalkun og høns af arten "Gallus domesticus") NS

230310 Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter, også i 
form af piller (pellets) NS

280519 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller, undtagen natrium og kalcium NS

280530 Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, indbyrdes blandede 
eller legerede NS

281820 Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund NS
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310221 Ammoniumsulfat NS

310240 Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre 
uorganiske stoffer uden gødningsværdi NS

310250 Natriumnitrat NS

310260 Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat NS

320120 Mimosabarkekstrakt NS

510531 Fine dyrehår, kartede/kæmmede, af Kashmir (cashmere) geder NS

780199 Ubearbejdet bly, undtagen raffineret, i.a.n. i 78.01 NS

810194 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger NS

810411 Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 
vægtprocent NS

810419 Ubearbejdet magnesium (undtagen 810411) NS

810720 Ubearbejdet cadmium; pulver NS

810820 Ubearbejdet titan; pulver NS

810830 Affald og skrot af titan NS

(Produkter, der skal tilføjes – tabellen viser, hvordan de vil fremgå af bilaget, når de er blevet 
tilføjet).

Or. en

Begrundelse

Der er mulighed for at udvide både bredden og dybden af varedækningen. Dette ville øge 
udviklingspotentialet og værdien af de præferencer, der er til rådighed for udviklingslandene 
Disse varer er specielt udvalgt for at undgå negative indvirkninger på de mindst udviklede 
lande og EU’s industri.

Ændringsforslag 181
Vital Moreira

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i artikel 8 finder 
anvendelse, såfremt satsen i artikel 8, stk. 
1, er større end 17,5 %.

1. Bestemmelserne i artikel 8 finder 
anvendelse, såfremt satsen i artikel 8, stk. 
1, er større end 15 %.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. es

Begrundelse

Gradueringstærsklen for disse varer bør sættes ned til 10 %, da den foreslåede tærskel 
(14,5 %) er for høj og kan udgøre en trussel mod EU’s industri. Tekstilindustrien er en af de 
første forarbejdningsindustrier, der udvikles i udviklingslandene. Dette betyder, at der 
ankommer import til EU fra mange lande på samme tid, hvilket lægger et betydeligt pres på 
vores tekstilindustri.

Ændringsforslag 183
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. en

Ændringsforslag 184
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2



PE480.597v01-00 98/111 AM\889586DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. en

Ændringsforslag 185
Vital Moreira

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 12,5 %.

Or. en

Ændringsforslag 186
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større
end 10 %.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af tekstilsektorens strategiske rolle som et første skridt i de mindst udviklede 
landes udvikling og den indvirkning den i bilag VI forudsete tærskel vil få på tekstilindustrien, 
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kunne man forestille sig en lavere gradueringstærskel (10 %) for afsnit 11a og 11b.

Ændringsforslag 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. it

Ændringsforslag 188
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af tekstilsektorens strategiske rolle som et første skridt i de mindst udviklede 
landes udvikling og den indvirkning den i bilag VI forudsete tærskel vil få på tekstilindustrien, 
kunne man forestille sig en lavere gradueringstærskel (10 %) for afsnit 11a og 11b.

Ændringsforslag 189
Emilio Menéndez del Valle

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. es

Ændringsforslag 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 14,5 %.

2. Bestemmelserne i artikel 8 finder både 
anvendelse på GSP-afsnit 11a) og 11b), 
såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større 
end 10 %.

Or. en

Begrundelse

Efter at have undersøgt, hvilken indvirkning den i bilag VI forudsete tærskel vil få på 
tekstilindustrien, og i betragtning af tekstilsektorens strategiske rolle som et første skridt i de 
mindst udviklede landes udvikling, foreslår vi en lavere gradueringstærskel på 10 % for afsnit 
11a og 11b.

Ændringsforslag 191
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærmere regler for anvendelse af kapitel Nærmere regler for anvendelse af artikel 4 
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III og kapitel III

Or. en

Begrundelse

De sårbare højere middelindkomstlande bør være berettiget til de generelle præferencer, hvis 
de ikke får adgang til GSP+.

Ændringsforslag 192
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I kapitel III forstås ved et sårbart land et 
land:

1. I artikel 4 og kapitel III forstås ved et 
sårbart land et land:

Or. en

Begrundelse

De sårbare højere middelindkomstlande bør være berettiget til de generelle præferencer, hvis 
de ikke får adgang til GSP+.

Ændringsforslag 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
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II, i de seneste tre på hinanden følgende år. II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 194
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. es

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at øge sårbarhedstærsklen til 2 %. Det er for meget og kan have 
negative følger for konkurrerende mindst udviklede lande og i sidste ende for europæisk 
industri.

Ændringsforslag 195
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til forordning
Artikel VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.
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Or. en

Ændringsforslag 196
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om importandel skal fortsat være 1 % og ikke øges til 2 %. Den af Kommissionen 
foreslåede tærskel på 2 % ville gøre det muligt for lande, der allerede er konkurrencedygtige, 
at få fordel af GSP+ og dermed bringe de mindst udviklede landes fordele i fare.

Ændringsforslag 197
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Emilio Menéndez del Valle

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. es

Ændringsforslag 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel VII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

b) hvor importen af varer opført i bilag IX 
til Den Europæiske Union i gennemsnit 
udgør mindre end tærsklen på 1 % i værdi 
af dets samlede import til Den Europæiske 
Union af varer opført i bilag IX med 
oprindelse i de lande, der er opført i bilag 
II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om importandel skal fortsat være 1 % og ikke øges til 2 %, som foreslået af 
Kommissionen. Denne tærskel på 2 % ville gøre det muligt for lande, der allerede er 
konkurrencedygtige, at få fordel af GSP+ og dermed bringe de mindst udviklede landes 
fordele i fare.
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Ændringsforslag 200
Vital Moreira

Forslag til forordning
Bilag VIII – del A – punkt 15 a og 15 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a. Traktaten om ikke-spredning af 
atomvåben (1968)
15b. Rom-statutten for Den Internationale 
Straffedomstol (1998)

Or. en

Ændringsforslag 201
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VIII – del B – punkt 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. De Forenede Nationers 
havretskonvention (1982) vedrørende 
bevarelse og forvaltning af fælles 
fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskebestande

Or. en

Ændringsforslag 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse



PE480.597v01-00 106/111 AM\889586DA.doc

DA

S-1b 03 Kapitel 3 Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-1b 03 Kapitel 3
Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse 
vanddyr, undtagen varer henhørende under 
pos. 0306 13 50

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Ændringsforslag 203
Vital Moreira

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-1b 03 Kapitel 3 Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr 

S-4c 24 Kapitel 24 Tobak og fabrikerede 
tobakserstatninger

61 Kapitel 61
Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, af 
trikotage

62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
varer af trikotageS-11b

63 Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; 
håndarbejdssæt; brugte 
beklædningsgenstande og brugte 
tekstilvarer; rags
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Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-1b 03 Kapitel 3
Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen varer 
henhørende under pos. 0306 13 50

S-4c 24 Kapitel 24
Tobak og fabrikerede 
tobakserstatninger, undtagen varer 
henhørende under pos. 2401 20 35

61 Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande af 
trikotage, undtagen varer 
henhørende under pos. 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62 Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
varer af trikotage, og undtagen 
varer under pos. 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; 
håndarbejdssæt; brugte 
beklædningsgenstande og brugte 
tekstilvarer; klude, undtagen varer 
under pos. 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Ændringsforslag 204
Paweł Zalewski

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-1b 03 Kapitel 3 Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr 

S-4c 24 Kapitel 24 Tobak og fabrikerede 
tobakserstatninger

61 Kapitel 61
Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, af 
trikotageS-11b

62 Kapitel 62 Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
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varer af trikotage

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-1b 03 Kapitel 3
Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre 
hvirvelløse vanddyr, undtagen varer 
henhørende under pos. 0306 13 50

S-4c 24 Kapitel 24
Tobak og fabrikerede 
tobakserstatninger, undtagen varer 
henhørende under pos. 2401 20 35

61 Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande af 
trikotage, undtagen varer 
henhørende under pos. 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99S-11b

62 Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør 
til beklædningsgenstande, undtagen 
varer af trikotage, og undtagen 
varer under pos. 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalysen har vist, at der findes et uudnyttet potentiale i GSP-forordningen for at 
øge de mindst udviklede landes eksportmuligheder ved at mindske den direkte konkurrence 
mellem nye ”potentielle” GSP+-begunstigede lande (dvs. Filippinerne og Pakistan) og EBA-
begunstigede lande. Det foreslås i ændringsforslaget at udelade de første ti toldpositioner fra 
bilag IX, som eksporteres fra EBA-begunstigede lande i direkte konkurrence med de 
potentielle nye GSP+-begunstigede lande. Denne øvelse sigter mod at identificere de sektorer 
af EBA’s eksport, som er udsat for stærk konkurrence fra de nye GSP+-lande. 

Ændringsforslag 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-4c 24 Kapitel 24 Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Parlamentets ændringsforslag
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Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-4c 24 Kapitel 24
Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, 
undtagen varer henhørende under pos. 2401 
20 35

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Ændringsforslag 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

61 Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, af trikotage

62 Kapitel 62
Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, undtagen varer af 
trikotageS-11b

63 Kapitel 63
Andre konfektionerede tekstilvarer; 
håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande 
og brugte tekstilvarer; rags

Parlamentets ændringsforslag

Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

61

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande af trikotage, undtagen 
varer henhørende under pos. 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 
99

S-11b

62

Kapitel 62 Beklædningsgenstande og tilbehør til 
beklædningsgenstande, undtagen varer af 
trikotage, og undtagen varer under pos. 6203 
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42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

63

Kapitel 63 Andre konfektionerede tekstilvarer; 
håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande 
og brugte tekstilvarer; klude, undtagen varer 
under pos. 6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 
00

Or. en

Begrundelse

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Ændringsforslag 207
Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag
Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-16 84 Kapitel 84 kedler, maskiner og apparater samt 
mekaniske redskaber; dele dertil

Parlamentets ændringsforslag
Afsnit Kapitel KN-kode Varebeskrivelse

S-16 udgår udgår udgår

Or. en

Begrundelse

GSP+-ordningen skal ikke tilskynde til udflytning af atomindustrien til udviklingslande.
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