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Amendement 25
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie wil maatregelen 
vaststellen en uitvoeren om de duurzame 
ontwikkeling van ontwikkelingslanden op 
economisch, sociaal en milieugebied te 
bevorderen, met uitbanning van de 
armoede als hoofddoel.

(3) De Europese Unie wil maatregelen 
vaststellen en uitvoeren om de duurzame 
ontwikkeling van ontwikkelingslanden op 
economisch, sociaal en milieugebied te 
bevorderen, met als belangrijkste doelen 
de armoede uit te bannen en bij te dragen 
tot de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Toevoeging van een verwijzing naar één van de belangrijkste doelstellingen van het EU-
beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.

Amendement 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad betreffende de toepassing van een 
schema van algemene tariefpreferenties 
voor de periode van 1 januari 2009 tot en 
met 31 december 2011, zoals uitgebreid bij 
Verordening (EU) nr.… van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 

(6) Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad betreffende de toepassing van een 
schema van algemene tariefpreferenties 
voor de periode van 1 januari 2009 tot en 
met 31 december 2011, zoals uitgebreid bij 
Verordening (EU) nr.… van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
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Raad, geeft uitvoering aan het stelsel van 
algemene tariefpreferenties ("het stelsel") 
tot deze verordening wordt toegepast. 
Daarna zal het stelsel zonder einddatum
worden voortgezet. Het zal echter vijf jaar 
na de inwerkingtreding opnieuw worden 
geëvalueerd.

Raad, geeft uitvoering aan het stelsel van 
algemene tariefpreferenties ("het stelsel") 
tot deze verordening wordt toegepast. 
Daarna zal het stelsel voor een periode van 
acht jaar worden voortgezet. Het stelsel
zal vijf jaar na de inwerkingtreding 
opnieuw worden geëvalueerd.

Or. en

Amendement 27
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Door ontwikkelingslanden preferentiële 
toegang tot de EU-markt te bieden, moet 
het stelsel deze landen bijstaan om de 
armoede terug te dringen en goed bestuur 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen 
door ze te helpen aanvullende inkomsten te 
verwerven door internationale handel, die 
zij dan opnieuw voor hun eigen 
ontwikkeling kunnen investeren. De 
tariefpreferenties van het stelsel moeten 
erop gericht zijn ontwikkelingslanden te 
helpen die worden geconfronteerd met 
grotere financiële, ontwikkelings- en 
handelsproblemen.

(7) Door ontwikkelingslanden preferentiële 
toegang tot de EU-markt te bieden, moet 
het stelsel deze landen bijstaan om de 
armoede terug te dringen en goed bestuur 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen 
door ze te helpen hun economieën te 
diversifiëren en aanvullende inkomsten te 
verwerven door internationale handel, die 
zij dan opnieuw voor hun eigen 
ontwikkeling kunnen investeren. De 
tariefpreferenties van het stelsel moeten 
erop gericht zijn ontwikkelingslanden te 
helpen die worden geconfronteerd met 
grotere financiële, ontwikkelings- en 
handelsproblemen.

Or. en

Motivering

De diversificatie van de economieën is een belangrijke factor die ontwikkelingslanden uit de 
armoede kan helpen.
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Amendement 28
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Door ontwikkelingslanden preferentiële 
toegang tot de EU-markt te bieden, moet 
het stelsel deze landen bijstaan om de 
armoede terug te dringen en goed bestuur 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen 
door ze te helpen aanvullende inkomsten te 
verwerven door internationale handel, die 
zij dan opnieuw voor hun eigen 
ontwikkeling kunnen investeren. De 
tariefpreferenties van het stelsel moeten 
erop gericht zijn ontwikkelingslanden te 
helpen die worden geconfronteerd met 
grotere financiële, ontwikkelings- en 
handelsproblemen.

(7) Door ontwikkelingslanden preferentiële 
toegang tot de EU-markt te bieden, moet 
het stelsel deze landen bijstaan om de 
armoede terug te dringen en goed bestuur 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen 
door de ontwikkeling van hun industrie 
en de diversificatie van hun economieën 
aan te moedigen en door ze te helpen 
aanvullende inkomsten te verwerven door 
internationale handel, die zij dan opnieuw 
voor hun eigen ontwikkeling kunnen 
investeren. De tariefpreferenties van het 
stelsel moeten erop gericht zijn 
ontwikkelingslanden te helpen die worden 
geconfronteerd met grotere financiële, 
ontwikkelings- en handelsproblemen.

Or. lt

Amendement 29
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze herziene verordening vormt 
een instrument voor de EU om te zorgen 
voor de naleving van artikel 37, lid 6, van 
de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, 
waarin is opgenomen dat "de 
Gemeenschap de situatie zal beoordelen 
van de landen niet behorende tot de groep 
van minst ontwikkelde landen die na 
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overleg met de Gemeenschap besluiten dat 
zij niet in staat zijn om economische 
partnerschapsovereenkomsten aan te 
gaan, en zij alle alternatieve 
mogelijkheden zal bezien om deze landen 
een nieuw handelskader te bieden dat 
gelijkwaardig is aan hun huidige situatie 
en in overeenstemming met de WTO-
regels".

Or. en

Motivering

Dit stelsel mag niet worden gebruikt als een manier om ACS-landen te dwingen economische 
partnerschapsovereenkomsten te sluiten. De landen die dit om welke reden dan ook niet 
willen, moeten in aanmerking blijven komen voor SAP-preferenties.

Amendement 30
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Sommige landen die door 
de Wereldbank als hogere-
middeninkomensland zijn ingedeeld 
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handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

blijven echter kwetsbaar vanwege een 
gebrek aan diversificatie en onvoldoende 
integratie in de wereldeconomie. Hoge-
inkomenslanden en niet-kwetsbare 
hogere-middeninkomenslanden hebben 
niet dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en niet-kwetsbare hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

Or. en
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Motivering

De categorie "hogere-middeninkomenslanden" bevat meer dan 30 landen die voldoen aan de 
huidige kwetsbaarheidscriteria van het SAP. Derhalve dienen niet alle hogere-
middeninkomenslanden als hoge-inkomenslanden te worden behandeld. Door het 
inkomenscriterium in combinatie met het kwetsbaarheidscriterium te gebruiken kunnen de 
SAP-voordelen beter worden toegekend aan de landen die deze het hardst nodig hebben.

Amendement 31
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden en op de 
menselijke ontwikkelingsindex een zeer 
hoog of hoog niveau hebben, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking en
niveaus van economische ontwikkeling 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
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concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

Or. en

Amendement 32
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
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door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 

door de Wereldbank worden gerangschikt 
als voldoende in de wereldhandel 
geïntegreerde hoge-inkomenslanden of 
hogere-middeninkomenslanden, hebben 
een inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door voldoende in de 
wereldhandel geïntegreerde hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
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van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

Or. es

Motivering

De hogere-middeninkomenslanden vormen een te heterogene groep. Voor veel die landen 
geldt dat hun economie nog kwetsbaar is en dat intrekking van de handelspreferenties van het 
SAP ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Vermeden moet worden dat landen zonder meer 
uit die groep worden geschrapt: dat moet alleen gebeuren voor hogere-
middeninkomenslanden die voldoende geïntegreerd zijn in de wereldhandel en het dus zonder 
de hulp kunnen stellen die het SAP hun biedt.

Amendement 33
Emilio Menéndez del Valle

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
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ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden of landen die voldoende 
in de wereldhandel zijn geïntegreerd de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. Ter wille 
van de samenhang mogen de in het kader 
van de algemene regeling toegekende 
tariefpreferenties niet worden uitgebreid tot 
landen die profiteren van een preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie, die ten minste hetzelfde niveau van 
tariefpreferenties biedt als de regeling voor 
vrijwel alle handel. Om een begunstigd 
land en marktdeelnemers tijd te geven zich 
op een ordelijke wijze aan te passen, moet 
de algemene regeling nog twee jaar worden 
voortgezet vanaf de datum waarop een 
preferentiële markttoegangsregeling wordt 
toegepast, en deze datum moet in de lijst 
van begunstigde landen van de algemene 
regeling worden gespecificeerd.

Or. es

Amendement 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het stelsel vormt een alternatief 
voor ACS-landen die geen economische 
partnerschapsovereenkomsten willen 
sluiten.

Or. en

Motivering

Een aantal ACS-landen is, omwille van diverse redenen, niet van plan economische 
partnerschapsovereenkomsten te sluiten. Deze landen moeten niet worden gedwongen dit te 
doen door ermee te dreigen ze uit te sluiten van het huidige stelsel.

Amendement 35
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Regionale integratie is een 
belangrijk instrument voor duurzame 
ontwikkeling en een krachtige 
springplank op weg naar integratie in het 
multilateraal handelsstelsel. Het is 
belangrijk dat inspanningen van de minst 
ontwikkelde landen gericht op regionale 
integratie niet worden belemmerd door de 
invoering van verschillende regelingen 
voor markttoegang voor en met 
belangrijke handelspartners, met inbegrip 
van regelingen met betrekking tot 
oorsprongsregels. Ontwikkelingslanden 
en de minst ontwikkelde landen die samen 
regionale economische entiteiten vormen 
hebben dezelfde ontwikkelings-, handels-
en financiële behoeften. Om deze reden 
dienen ontwikkelingslanden die tot één 
van de minst ontwikkelde regio's behoren, 
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dat wil zeggen een douane-unie of 
vrijhandelsruimte waarvan het merendeel 
van de leden tot de minst ontwikkelde 
landen wordt gerekend en waarvan alle 
leden zich onderling hebben aangesloten 
bij een douane-unie, gebruik te kunnen 
maken van dezelfde bijzondere regeling 
als die voor de minst ontwikkelde landen.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe overweging vormt de rechtvaardiging voor de invoering van het begrip "minst 
ontwikkelde regio's" en voor het bieden van dezelfde regeling voor landen in deze regio's als 
voor de minst ontwikkelde landen.

Amendement 36
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen moet blijven voorzien 
in een rechtenvrije toegang tot de markt 
van de Europese Unie voor producten die 
van oorsprong zijn uit de landen die door 
de Verenigde Naties als minst ontwikkeld 
land zijn erkend en ingedeeld, behalve voor 
handel in wapens. Voor landen die door de 
Verenigde Naties niet langer tot de minst 
ontwikkelde landen worden gerekend,
moet een overgangsperiode worden 
ingesteld om eventuele negatieve gevolgen 
van de intrekking van de in het kader van 
deze regeling toegekende tariefpreferenties 
te ondervangen. Tariefpreferenties in het 
kader van de bijzondere regeling voor de 
minst ontwikkelde landen moeten blijven 
worden toegekend aan de minst 

(15) De bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's moet blijven voorzien 
in een rechtenvrije en quotavrije toegang 
tot de markt van de Europese Unie voor 
producten die van oorsprong zijn uit de 
landen die door de Verenigde Naties als 
minst ontwikkeld land zijn erkend en 
ingedeeld, of uit landen die behoren tot 
één van de minst ontwikkelde regio's,
behalve voor handel in wapens. Voor 
landen die door de Verenigde Naties niet 
langer tot de minst ontwikkelde landen 
worden gerekend of landen die in het 
verleden tot één van de minst ontwikkelde 
regio's behoorden, moet een 
overgangsperiode worden ingesteld om 
eventuele negatieve gevolgen van de 
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ontwikkelde landen die van een andere 
preferentiële markttoegangsregeling binnen 
de Europese Unie profiteren.

intrekking van de in het kader van deze 
regeling toegekende tariefpreferenties te 
ondervangen. Tariefpreferenties in het 
kader van de bijzondere regeling voor de 
minst ontwikkelde landen en minst 
ontwikkelde regio's moeten blijven worden 
toegekend aan de minst ontwikkelde 
landen die van een andere preferentiële 
markttoegangsregeling binnen de Europese 
Unie profiteren.

Or. en

Motivering

Deze overweging dient te worden aangepast vanwege de invoering van "minst ontwikkelde 
regio's" in de toegevoegde overweging 14 bis.

Amendement 37
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Met het oog op de bevordering 
van de vervaardiging van passende 
producten die voor een preferentiële 
tariefbehandeling in aanmerking komen, 
moet de regionale cumulatie van 
oorsprongregels van toepassing zijn op 
minst ontwikkelde regio's waar landen 
binnen de regio identieke oorsprongregels 
hebben. Een minst ontwikkelde regio mag 
niet worden uitgesloten van regionale 
cumulatie.

Or. en

Motivering

Regionale cumulatie van oorsprongsregels vormt een belangrijk ontwikkelingsinstrument, 
aangezien dit een grotere mate van specialisatie mogelijk maakt in de landen die tot deze 
regio's behoren en ze hierdoor in staat worden gesteld preferentiële markttoegangsregelingen 
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effectief te gebruiken.

Amendement 38
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De cumulatie van de oorsprong is 
een belangrijke vergemakkelijking die 
landen die dezelfde oorsprongsregels 
toepassen de gelegenheid biedt samen te 
werken om producten te vervaardigen die 
voor een preferentiële tariefbehandeling 
in aanmerking komen. Dit omvat 
bilaterale cumulatie, cumulatie met 
Noorwegen, Zwitserland of Turkije, 
regionale cumulatie en uitgebreide 
cumulatie. Regionale cumulatie moet van 
toepassing zijn op minst ontwikkelde 
regio's. Een minst ontwikkelde regio mag 
niet worden uitgesloten van regionale 
cumulatie. Landen die tot een minst 
ontwikkelde regio behoren, moeten voorts 
kunnen profiteren van cumulatie met 
landen die partij zijn bij de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU.

Or. en

Motivering

Oorsprongsregels zijn zeer belangrijk om landen in staat te stellen effectief gebruik te maken 
van preferentiële markttoegangsregelingen. Om ervoor te zorgen dat de geboden preferenties 
effectief zijn, moet cumulatie van oorsprong worden aangeboden aan de minst ontwikkelde 
regio's.

Amendement 39
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3,5 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 5,5 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 25% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

Or. en

Motivering

Omwille van de kleine verlagingen die de Commissie voorstelt, weegt de bijkomende 
bureaucratische rompslomp om de preferenties aan te vragen meer door dan de eigenlijke 
preferenties. Door de verlaging te vermeerderen tot 5,5 procentpunten (of 25% voor textiel) 
wordt de waarde van de preferenties voor de ontwikkelingslanden verhoogd en wordt het de 
moeite waard om ze aan te vragen.

Amendement 40
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3,5 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
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terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

Or. en

Amendement 41
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3,5 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

Or. de

Amendement 42
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen.

c) een bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's.

Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Door middel van dit 
amendement wordt aan dergelijke minst ontwikkelde regio's dezelfde regeling geboden als 
aan de minst ontwikkelde landen.

Amendement 43
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "EBA-begunstigde landen": de in bijlage 
IV opgenomen begunstigde landen van de 
bijzondere stimuleringsregeling voor de 
minst ontwikkelde landen;

e) "EBA-begunstigde landen": de in bijlage 
IV opgenomen begunstigde landen van de 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's;

Or. en

Motivering

Het begrip "stimuleringsregeling" is verkeerdelijk gebruikt aangezien het specifiek van 
toepassing is op de SAP+-regeling. Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst 
ontwikkelde landen. Het SAP dient geen verschillende regelingen voor markttoegang in te 
voeren in regio's waarin het merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt 
gerekend. Door middel van dit amendement wordt de definitie van "EBA-begunstigde landen" 
aangepast aan de toevoeging van de minst ontwikkelde regio's.
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Amendement 44
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "minst ontwikkelde regio": een 
douane-unie of een vrijhandelsruimte 
waarvan het merendeel van de leden tot 
de minst ontwikkelde landen wordt 
gerekend en waarvan alle leden zich 
onderling hebben aangesloten bij een 
douane-unie door middel van een 
juridisch bindend instrument met een 
tijdschema voor de invoering ervan;

Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient 
de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden 
voor de minst ontwikkelde regio's. Deze term dient aan de definities te worden toegevoegd.

Amendement 45
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "SAP-afdeling": een afdeling die is 
genoemd in bijlage V en die is vastgesteld 
op basis van afdelingen en hoofdstukken 
van het gemeenschappelijk douanetarief;

i) "SAP-afdeling": een afdeling die is 
genoemd in bijlage V en bijlage IX en die 
is vastgesteld op basis van afdelingen en 
hoofdstukken van het gemeenschappelijk 
douanetarief;

Or. en
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Amendement 46
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland is 
ingedeeld;

Or. en

Motivering

Een aantal hogere-middeninkomenslanden is kwetsbaar en dient de tariefpreferenties op 
grond van het stelsel van algemene preferenties te behouden.

Amendement 47
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland is 
ingedeeld;

Or. es

Motivering

De hogere-middeninkomenslanden vormen een te heterogene groep. Voor veel die landen 
geldt dat hun economie nog kwetsbaar is en dat intrekking van de handelspreferenties van het 
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SAP ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Vermeden moet worden dat landen zonder meer 
uit die groep worden geschrapt: dat moet alleen gebeuren voor hogere-
middeninkomenslanden die voldoende geïntegreerd zijn in de wereldhandel en het dus zonder 
de hulp kunnen stellen die het SAP hun biedt. Het gekozen criterium (exportquota) is 
objectief, transparant, betrouwbaar en internationaal aanvaard en wordt door de 
Wereldhandelsorganisatie gebruikt.

Amendement 48
David Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland is 
ingedeeld;

Or. en

Amendement 49
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende twee opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

Or. de

Motivering

Om een land naar behoren te kunnen indelen heeft de Wereldbank meer tijd nodig omdat zij 
de benodigde gegevens moet verzamelen en beoordelen.
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Amendement 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende twee opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

Or. en

Amendement 51
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Amendement 52
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld 
en op de menselijke ontwikkelingsindex 
als land met een zeer hoog of hoog niveau 
van menselijke ontwikkeling is ingedeeld;

Or. en

Amendement 53
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Amendement 54
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
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Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Motivering

Toevoeging van een extra criterium dat betrekking heeft op het aandeel in de wereldhandel. 
Voor deze berekening wordt gebruikgemaakt van officiële WTO-gegevens over leidende 
exporteurs in de mondiale handel in goederen (met uitzondering van de intra-EU-handel).

Amendement 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Amendement 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
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Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Motivering

Grote opkomende economieën die reeds goed geïntegreerd zijn in de wereldhandel moeten 
worden uitgesloten van het SAP. Deze economieën hebben geen specifieke tariefpreferenties 
nodig om hun ontwikkeling te steunen, en de kans is groot dat ze zouden concurreren met 
armere economieën voor een brede waaier aan producten, en op die manier alle voordelen 
van de SAP-preferenties wegkapen. Ondanks het bestaan van het graduatiemechanisme, lijkt 
de opneming van belangrijke handelseconomieën in het SAP onlogisch.

Amendement 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld, 
of goed was voor een aandeel van meer 
dan 1% in de mondiale uitvoer van 
goederen;

Or. en

Motivering

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 
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than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Amendement 58
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
begunstigde landen door de Wereldbank 
als hogere-middeninkomensland is 
ingedeeld en een aandeel van meer dan 
1% in de mondiale goederenexport heeft 
gehad;

Or. es

Amendement 59
Emilio Menéndez del Valle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland is 
ingedeeld of een aandeel van meer dan 
1% in de mondiale goederenexport heeft 
gehad;

Or. es

Amendement 60
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
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namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) of
gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hogere-
middeninkomensland is ingedeeld en het 
niet als kwetsbaar land wordt beschouwd 
in overeenstemming met bijlage VII. 
Kwetsbaarheid verwijst naar een gebrek 
aan diversificatie en onvoldoende 
integratie in het internationale 
handelssysteem;

Or. en

Motivering

Door het inkomenscriterium in combinatie met het kwetsbaarheidscriterium te gebruiken 
kunnen de SAP-voordelen beter worden toegekend aan de landen die deze het hardst nodig 
hebben.

Amendement 61
David Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hogere-
middeninkomensland is ingedeeld en de 
waarde van de invoer van producten van 
het land in de Europese Unie van de 
zeven grootste SAP-afdelingen die in 
bijlage V zijn opgenomen gemiddeld 
genomen gedurende de drie voorafgaande 
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opeenvolgende jaren minder 
vertegenwoordigt dan de drempel van 
95% in waarde van de totale invoer van 
het land in de Europese Unie van de in 
bijlage V opgenomen producten;

Or. en

Amendement 62
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing 
voor de minst ontwikkelde landen.

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing 
voor de minst ontwikkelde landen of de 
minst ontwikkelde regio's.

Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient 
de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden 
voor de minst ontwikkelde regio's en dient de term "minst ontwikkelde regio's" te worden 
toegevoegd aan de artikelen waarin de minst ontwikkelde landen worden genoemd.

Amendement 63
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit van 
toepassing;

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a) en a 
bis), geleidelijk van toepassing over een 
periode van zes jaar;

Or. en

Motivering

De eventuele negatieve effecten van graduatie dienen te worden beperkt door te voorzien in 
overgangsperiodes die producenten die hiervan de gevolgen zouden kunnen ondervinden 
genoeg tijd geven om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen.

Amendement 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is het besluit om een begunstigd land
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
één jaar na de datum van inwerkingtreding 
van het besluit van toepassing;

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit van 
toepassing;

Or. en

Amendement 65
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
één jaar na de datum van inwerkingtreding 
van het besluit van toepassing;

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 9 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit van 
toepassing;

Or. de

Amendement 66
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 5,5 procentpunten verlaagd.
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 25%.

Or. en

Motivering

Omwille van de kleine verlagingen die de Commissie voorstelt, weegt de bijkomende 
bureaucratische rompslomp om de preferenties aan te vragen meer door dan de eigenlijke 
preferenties. Door de verlaging te vermeerderen tot 5,5 procentpunten (of 25% voor textiel) 
wordt de waarde van de preferenties voor de ontwikkelingslanden verhoogd en wordt het de 
moeite waard om ze aan te vragen.

Amendement 67
Helmut Scholz



PE480.597v01-00 32/116 AM\889586NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 15%.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur aantrekkelijker te maken. Daarom wordt de verlaging voor zijde, wol, katoen, 
textielvezels en een aanbod van textiel en tapijten uit landen die de relevante VN-Verdragen 
niet ratificeren en uitvoeren verminderd van 20% tot 15%. De minst ontwikkelde landen 
zouden hier ook voordeel uit halen.

Amendement 68
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Amendement 69
Daniel Caspary
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. de

Amendement 70
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Amendement 71
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
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bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Amendement 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling heeft aan het licht gebracht dat er een onbenut potentieel aanwezig is in 
de SAP-verordening om de mogelijkheden voor uitvoer van de minst ontwikkelde landen en 
kleine en kwetsbare landen te verhogen. Met dit amendement wordt voorgesteld de
preferenties uit te breiden in het voordeel van de begunstigden van de EBA-regeling en het 
SAP+.

Amendement 73
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
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bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Motivering

Gelet op de aanzienlijke voordelen die kunnen worden gehaald uit handel, dient de volledige 
integratie in de wereldhandel van kleine en kwetsbare economieën (en met name van de minst 
ontwikkelde landen) een centrale doelstelling van de nieuwe SAP-verordening te zijn. Met dit 
amendement wordt voorgesteld de preferenties uit te breiden in het voordeel van de 
begunstigden van de EBA-regeling en het SAP+, en tegelijkertijd te blijven zorgen voor een 
grote mate van generositeit ten aanzien van meer geavanceerde ontwikkelingslanden.

Amendement 74
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. en

Amendement 75
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. de

Amendement 76
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. en

Amendement 77
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3



AM\889586NL.doc 37/116 PE480.597v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. en

Amendement 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling heeft aan het licht gebracht dat er een onbenut potentieel aanwezig is in 
de SAP-verordening om de mogelijkheden voor uitvoer van de minst ontwikkelde landen en 
kleine en kwetsbare landen te verhogen. Met dit amendement wordt voorgesteld de 
preferenties uit te breiden in het voordeel van de begunstigden van de EBA-regeling en het 
SAP+.
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Amendement 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

1. De in de artikelen 7 en 12 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een afdeling van oorsprong 
uit een begunstigd land, indien de 
gemiddelde waarde van de EU-invoer van 
dergelijke producten uit dat land gedurende 
drie opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

Or. en

Amendement 80
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde

1. De in de artikelen 7 en 9 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een afdeling van oorsprong 
uit een begunstigd land, indien de 
gemiddelde waarde van de EU-invoer van 
dergelijke producten uit dat land gedurende 
drie opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.
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landen.

Or. en

Amendement 81
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

1. De in de artikelen 7 en 9 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 

1. De in de artikelen 7 en 9 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een afdeling van oorsprong 
uit een begunstigd land, indien de 
gemiddelde waarde van de EU-invoer van 
dergelijke producten uit dat begunstigde
land gedurende drie opeenvolgende jaren 
de in bijlage VI genoemde drempels 
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genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

overschrijdt. De drempels worden 
berekend als percentage van de totale 
waarde van EU-invoer van hetzelfde 
product uit alle SAP-begunstigde landen.

Or. en

Motivering

Graduatie moet eveneens van toepassing blijven op SAP+-begunstigde landen.

Amendement 83
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

1. De in de artikelen 7 en 12 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een afdeling van oorsprong 
uit een begunstigd land, indien de 
gemiddelde waarde van de EU-invoer van 
dergelijke producten uit dat land gedurende 
drie opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

Or. en

Motivering

Graduatie is een belangrijk instrument om het concurrentievermogen in de minder 
gediversifieerde en minder concurrerende landen te stimuleren. Om dit te bevorderen heeft de 
Commissie eveneens meer specifieke productafdelingen ingevoerd, waardoor het 
graduatiemechanisme meer wordt toegespitst. Indien producten van oorsprong uit een 
begunstigd land op mondiaal vlak concurrerend worden en preferenties blijven genieten, 
wordt verhinderd dat minder concurrerende begunstigden de ladder beklimmen.
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Amendement 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 7 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een SAP-afdeling van 
oorsprong uit een SAP-begunstigd land, 
indien de gemiddelde waarde van de EU-
invoer van dergelijke producten uit dat 
SAP-begunstigde land gedurende drie 
opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

1. De in de artikelen 7 en 9 genoemde 
tariefpreferenties worden geschorst voor 
producten van een afdeling van oorsprong 
uit een begunstigd land, indien de 
gemiddelde waarde van de EU-invoer van 
dergelijke producten uit dat land gedurende 
drie opeenvolgende jaren de in bijlage VI 
genoemde drempels overschrijdt. De 
drempels worden berekend als percentage 
van de totale waarde van EU-invoer van 
hetzelfde product uit alle SAP-begunstigde 
landen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 85
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien bijlage II wordt gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 4 vastgestelde 
criteria, wordt de Commissie 

6. Indien bijlage II wordt gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 4 vastgestelde 
criteria, wordt de Commissie 
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overeenkomstig artikel 36 gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om bijlage VI te wijzigen met het oog op 
de aanpassing van de in die bijlage 
genoemde voorwaarden, teneinde 
proportioneel hetzelfde gewicht van de 
afdelingen met gegradueerde producten te 
behouden als bepaald in lid 1.

overeenkomstig artikel 36 gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om bijlage VI te wijzigen met het oog op 
de aanpassing van de in die bijlage 
genoemde voorwaarden, teneinde 
proportioneel hetzelfde gewicht van de 
afdelingen met gegradueerde producten te 
behouden als bepaald in lid 1 van dit 
artikel. Wanneer de Commissie dergelijke 
aanpassingen doorvoert, dient ze eveneens 
rekening te houden met de vermindering 
van de totale waarde van de invoer in de 
Europese Unie van alle SAP-begunstigde 
landen sinds de laatste aanpassing 
tengevolge van het gecumuleerde effect 
van de toepassing van lid 1 van dit artikel 
en de erosie van de SAP-preferenties die 
het gevolg zijn van bilaterale en 
multilaterale handelsovereenkomsten met 
de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De modaliteiten voor de graduatie van producten moeten worden aangepast wanneer er een 
vermindering is van de totale waarde van invoer in de Europese Unie van de SAP-
begunstigde landen. Er moet eveneens rekening worden gehouden met de graduatie van 
producten en een verhoogde concurrentiedruk door de bijkomende openstelling van de markt 
die wordt geboden door bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten van de EU met 
derde landen of regio's.

Amendement 86
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties 
geen ernstige fouten bij de daadwerkelijke 

b) alle in bijlage VIII vermelde verdragen 
heeft geratificeerd en effectief ten uitvoer 
heeft gelegd,
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tenuitvoerlegging van een van deze
verdragen aan het licht zijn gekomen;

Or. en

Motivering

Indien eerst een ernstige fout aan het licht dient te komen, ligt de drempel om toe te treden tot 
het stelsel te laag.

Amendement 87
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd zonder 
voorbehoud dat onverenigbaar is met hun 
doelstellingen en in de recentst 
beschikbare conclusies van de betrokken 
toezichthoudende instanties, of in enig 
beschikbaar bewijsmateriaal, geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

Or. en

Amendement 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd zonder 
voorbehoud dat onverenigbaar is met hun 
doelstellingen en in de recentst 
beschikbare conclusies van de betrokken 
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tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

toezichthoudende instanties, of in enig 
beschikbaar bewijsmateriaal, geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

Or. en

Amendement 89
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd, zonder 
fundamenteel voorbehoud, en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor toelating tot de voordelen van SAP+ blijven vaag met betrekking tot de 
"daadwerkelijke tenuitvoerlegging" van de verdragen. In artikel 9, lid 1, letter b), wordt enkel 
verwezen naar "ernstige fouten" geïdentificeerd in de recentst beschikbare conclusies van de 
toezichthoudende instanties van deze verdragen. Hoewel de geest van het SAP+ niet 
genegeerd mag worden, kan ratificatie met voorbehoud verkeerd worden geïnterpreteerd, in 
het bijzonder wanneer dergelijke uitzonderingsclausule betrekking zou hebben op wezenlijke 
onderdelen van het verdrag.

Amendement 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd zonder 
voorbehoud dat onverenigbaar is met hun 
doelstellingen en in de recentst 
beschikbare conclusies van de betrokken 
toezichthoudende instanties, of in enig 
beschikbaar bewijsmateriaal, geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

Or. en

Motivering

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
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.

Amendement 91
David Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties 
geen ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd;

Or. en
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Amendement 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de doodstraf heeft afgeschaft.

Or. en

Amendement 93
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bijlage II wordt gewijzigd, 
wordt de Commissie gemachtigd 
overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage VII 
vast te stellen om de in bijlage VII 1.b 
opgenomen kwetsbaarheidsdrempel te 
herzien, teneinde proportioneel hetzelfde 
gewicht van de kwetsbaarheidsdrempel te 
behouden zoals berekend overeenkomstig 
bijlage VII.

2. Wanneer bijlage II wordt gewijzigd, 
wordt de Commissie gemachtigd 
overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage VII 
vast te stellen om de in bijlage VII 1.b 
opgenomen kwetsbaarheidsdrempel te 
herzien, teneinde proportioneel hetzelfde 
gewicht van de kwetsbaarheidsdrempel te 
behouden zoals berekend overeenkomstig 
bijlage VII. Bij de herziening van de 
kwetsbaarheidsdrempels, dient de 
Commissie eveneens rekening te houden 
met de vermindering van de totale waarde 
van de invoer in de Europese Unie van 
alle SAP-begunstigde landen sinds de 
laatste herziening tengevolge van het 
gecumuleerde effect van de toepassing 
van artikel 8, lid1, en de erosie van de 
SAP-preferenties die het gevolg zijn van 
bilaterale en multilaterale 
handelsovereenkomsten met de Europese 
Unie.

Or. en
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Motivering

De kwetsbaarheidsdrempels moeten worden aangepast wanneer er een vermindering is van 
de totale waarde van invoer in de Europese Unie van de SAP-begunstigde landen. Er moet 
eveneens rekening worden gehouden met de graduatie van producten en een verhoogde 
concurrentiedruk door de bijkomende openstelling van de markt die wordt geboden door 
bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten van de EU met derde landen of regio's.

Amendement 94
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoekende land dient zijn verzoek 
schriftelijk bij de Commissie in. Het 
verzoek biedt alomvattende informatie 
over de ratificatie van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen en omvat de in 
artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde 
bindende verbintenissen.

2. Het verzoekende land dient zijn verzoek 
schriftelijk bij de Commissie in. Het 
verzoek biedt alomvattende informatie 
over de ratificatie en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen en omvat de in 
artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde 
bindende verbintenissen.

Or. en

Motivering

De daadwerkelijke toepassing van verdragen kan enkel worden gewaarborgd indien ze ten 
uitvoer worden gelegd na de ratificatie ervan. Inbreukprocedures hebben vaak betrekking op 
tenuitvoerlegging, niet enkel op ratificatie.

Amendement 95
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na het verzoek te hebben onderzocht, 
beslist de Commissie of een verzoekend 
land de bijzondere stimuleringsregeling 
voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur wordt toegekend.

4. Na het verzoek te hebben onderzocht, 
beslist de Commissie of een verzoekend 
land de bijzondere stimuleringsregeling 
voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur wordt toegekend. De Commissie 
besluit in eerste instantie of een land in 
aanmerking komt op basis van de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudende instanties en 
eventuele informatie van derden, 
waaronder maatschappelijke organisaties, 
vakverenigingen en het Europees 
Parlement.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie en volledigheid, moet informatie van een brede waaier aan 
belanghebbenden geoorloofd zijn en in aanmerking worden genomen vóór een besluit wordt 
genomen.

Amendement 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na het verzoek te hebben onderzocht, 
beslist de Commissie of een verzoekend 
land de bijzondere stimuleringsregeling 
voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur wordt toegekend.

4. Na het verzoek te hebben onderzocht, 
wordt de Commissie overeenkomstig 
artikel 36 gemachtigd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen en bijlage III 
vast te stellen of te wijzigen om een 
verzoekend land de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toe te 
kennen en dit land aan de lijst van SAP+-
begunstigde landen toe te voegen.

Or. en
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Amendement 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een SAP+-begunstigd land niet 
langer aan de artikel 9, lid 1, onder a), 
bedoelde voorwaarden voldoet of een van 
zijn in artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), 
bedoelde bindende verbintenissen intrekt, 
wordt het van de lijst van SAP+-
begunstigde landen geschrapt.

5. Wanneer een SAP+-begunstigd land niet 
langer aan de in artikel 9, lid 1, onder a), 
bedoelde voorwaarden voldoet of een van 
zijn in artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), 
bedoelde bindende verbintenissen intrekt, 
wordt de Commissie overeenkomstig 
artikel 36 gemachtigd een gedelegeerde 
handeling vast te stellen en bijlage III te 
wijzigen om dit land van de lijst van 
SAP+-begunstigde landen te schrappen.

Or. en

Amendement 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 
wordt de Commissie overeenkomstig 
artikel 36 gemachtigd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen en bijlage III 
te wijzigen, teneinde een land aan de lijst 
van SAP+-begunstigde landen toe te 
voegen of van die lijst te schrappen.

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt.

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit en publiceert 
een mededeling in het Publicatieblad van 
de Europese Unie waarin zij haar besluit 
bekendmaakt en toelicht. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt.

Or. en

Motivering

Een grotere transparantie moet één van de doelstellingen van de hervorming van de SAP-
regeling zijn.

Amendement 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt.

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit nadat de 
bijlage is gewijzigd. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
waarop de desbetreffende gedelegeerde 
handeling in werking treedt.

Or. en
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Amendement 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de status van de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van elk in bijlage VIII 
opgenomen verdrag voor elk SAP+-
begunstigd land.

Or. en

Amendement 102
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie haar conclusies 
trekt betreffende de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen, beoordeelt zij de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudende instanties.

4. Wanneer de Commissie haar conclusies 
trekt betreffende de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen, beoordeelt zij de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudende instanties en 
eventuele informatie van derden, 
waaronder maatschappelijke organisaties, 
vakverenigingen en het Europees 
Parlement.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de tenuitvoerlegging van maatschappelijke, milieu- en bestuursnormen dient 
transparanter te verlopen. Maatschappelijke organisaties, vakverenigingen en het Europees 
Parlement moeten een bijdrage kunnen leveren aan het toezichts- en evaluatieproces.
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Amendement 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
wordt tijdelijk ingetrokken voor alle of 
bepaalde producten van oorsprong uit een 
SAP+-begunstigd land, indien een 
begunstigd land zijn bindende 
verbintenissen zoals bedoeld in artikel 9, 
lid 1, onder c), d) en e), niet daadwerkelijk 
nakomt.

1. De bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
wordt tijdelijk ingetrokken voor alle of 
bepaalde producten van oorsprong uit een 
SAP+-begunstigd land, indien een 
begunstigd land zijn bindende 
verbintenissen zoals bedoeld in artikel 9, 
lid 1, onder c), d) en e), niet daadwerkelijk 
nakomt of het zijn in artikel 13, lid 2, 
opgenomen verplichting niet nakomt met 
de Commissie samen te werken en alle 
nodige informatie te verstrekken.

Or. en

Amendement 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie, hetzij op grond 
van de conclusies van het verslag als 
bedoeld in artikel 14, hetzij op grond van 
de beschikbare bewijzen, gerechtvaardigde 
twijfels heeft dat een bepaald SAP+-
begunstigd land zijn bindende 
verbintenissen zoals bedoeld in artikel 9, 
lid 1, onder c), d) en e), niet nakomt, stelt 
zij overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure een 
besluit vast tot inleiding van de procedure 
voor tijdelijke intrekking van de in het 
kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur verleende 

3. Indien de Commissie, hetzij op grond 
van de conclusies van het verslag als 
bedoeld in artikel 14, hetzij op grond van 
de beschikbare bewijzen, gerechtvaardigde 
twijfels heeft dat een bepaald SAP+-
begunstigd land zijn bindende 
verbintenissen zoals bedoeld in artikel 9, 
lid 1, onder c), d) en e), niet nakomt, of het 
zijn in artikel 13, lid 2, opgenomen 
verplichting niet nakomt met de 
Commissie samen te werken en alle 
nodige informatie te verstrekken, stelt zij 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure een 
besluit vast tot inleiding van de procedure 
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tariefpreferenties. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad daarvan in 
kennis.

voor tijdelijke intrekking van de in het 
kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur verleende 
tariefpreferenties. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad daarvan in 
kennis.

Or. en

Amendement 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vermeldt de redenen voor de 
gerechtvaardigde twijfel met betrekking tot 
de nakoming van de door het SAP+-
begunstigde land aangegane verbintenissen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), d) 
en e), waardoor afbreuk kan worden 
gedaan aan het recht van dat land om 
verder de in het kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toegekende 
handelspreferenties te genieten; en

a) vermeldt de redenen voor de 
gerechtvaardigde twijfel met betrekking tot 
de nakoming van de door het SAP+-
begunstigde land aangegane verbintenissen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), d) 
en e), of de nakoming van zijn in artikel 
13, lid 2, opgenomen verplichting met de 
Commissie samen te werken en alle 
nodige informatie te verstrekken, 
waardoor afbreuk kan worden gedaan aan 
het recht van dat land om verder de in het 
kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toegekende 
handelspreferenties te genieten; en

Or. en

Amendement 106
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie verzamelt alle informatie 
die zij noodzakelijk acht, onder meer de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudend instanties. Bij 
het opstellen van haar conclusies 
beoordeelt de Commissie alle relevante 
informatie.

6. De Commissie verzamelt alle informatie 
die zij noodzakelijk acht, onder meer de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudende instanties en 
eventuele informatie van derden, 
waaronder maatschappelijke organisaties, 
vakverenigingen en het Europees 
Parlement. Bij het opstellen van haar 
conclusies beoordeelt de Commissie alle 
relevante informatie.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de tenuitvoerlegging van maatschappelijke, milieu- en bestuursnormen dient 
transparanter te verlopen. Maatschappelijke organisaties, vakverenigingen en het Europees 
Parlement moeten een bijdrage kunnen leveren aan het toezichts- en evaluatieproces.

Amendement 107
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek geen 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen, neemt 
zij een besluit aan tot beëindiging van de 
procedure voor tijdelijke intrekking 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

8. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek geen 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen, neemt 
zij een besluit aan tot beëindiging van de 
procedure voor tijdelijke intrekking 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure. Dit 
besluit is gebaseerd op ontvangen 
bewijzen en wordt onmiddellijk 
gepubliceerd.

Or. en
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Motivering

Een grotere transparantie moet één van de doelstellingen van de hervorming van de SAP-
regeling zijn.

Amendement 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Wanneer de Commissie tot tijdelijke 
intrekking besluit, treedt dit besluit zes 
maanden nadat het is aangenomen in 
werking.

10. Wanneer de Commissie tot tijdelijke 
intrekking besluit, treedt dit besluit zes 
maanden nadat de desbetreffende
gedelegeerde handeling in werking is 
getreden in werking.

Or. en

Amendement 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
de redenen die een tijdelijke intrekking van 
de in artikel 15, lid 1, bedoelde 
tariefpreferenties rechtvaardigen, niet 
langer gelden, voert zij opnieuw de in het 
kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toegekende 
handelspreferenties in. Hiertoe wordt de 
Commissie overeenkomstig artikel 36 
gemachtigd gedelegeerde handelingen tot 
wijziging van bijlage III vast te stellen.

Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
de redenen die een tijdelijke intrekking van 
de in artikel 15, lid 1, bedoelde 
tariefpreferenties rechtvaardigen, niet 
langer gelden, wordt ze overeenkomstig 
artikel 36 gemachtigd gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage III 
vast te stellen om de in het kader van de 
bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
toegekende handelspreferenties opnieuw in 
te voeren.

Or. en
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Amendement 110
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een in aanmerking komend land, zoals 
genoemd in bijlage I, geniet de toegekende 
tariefpreferenties in het kader van de in 
artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen, indien dat land door 
de Verenigde Naties als minst ontwikkeld 
land is aangemerkt.

1. Een in aanmerking komend land, zoals 
genoemd in bijlage I, geniet de toegekende 
tariefpreferenties in het kader van de in 
artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's, indien dat land door 
de Verenigde Naties als minst ontwikkeld 
land is aangemerkt of indien het tot één 
van de minst ontwikkelde regio's behoort.

Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient 
de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden 
voor de minst ontwikkelde regio's en dient de term "minst ontwikkelde regio's" te worden 
toegevoegd aan de artikelen waarin de minst ontwikkelde landen worden genoemd.

Amendement 111
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een in aanmerking komend land, zoals 
genoemd in bijlage I, geniet de toegekende 

1. Een in aanmerking komend land, zoals 
genoemd in bijlage I, geniet de toegekende 
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tariefpreferenties in het kader van de in 
artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen, indien dat land door 
de Verenigde Naties als minst ontwikkeld 
land is aangemerkt.

tariefpreferenties in het kader van de in 
artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's, indien dat land door 
de Verenigde Naties als minst ontwikkeld 
land is aangemerkt of indien dat land tot 
één van de minst ontwikkelde regio's 
behoort.

Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient 
de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden 
voor de minst ontwikkelde regio's en dient de term "minst ontwikkelde regio's" te worden 
toegevoegd aan de artikelen waarin de minst ontwikkelde landen worden genoemd.

Amendement 112
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een in aanmerking komend land 
geniet niet de toegekende 
tariefpreferenties in het kader van de in 
artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde 
bijzondere regeling voor de minst 
ontwikkelde landen en de minst 
ontwikkelde regio's indien de totale 
uitvoer van verwerkte producten per 
hoofd van de bevolking van dat land voor 
drie opeenvolgende jaren meer bedraagt 
dan 700 USD, op basis van het Industrial 
Development Report van de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor industriële 
ontwikkeling (UNIDO).
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Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen. Het SAP dient 
geen verschillende regelingen voor markttoegang in te voeren in regio's waarin het 
merendeel van de leden tot de minst ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient 
de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden 
voor de minst ontwikkelde regio's en dient de term "minst ontwikkelde regio's" te worden 
toegevoegd aan de artikelen waarin de minst ontwikkelde landen worden genoemd.

Amendement 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert deze lijst 
voortdurend op basis van de recentst 
beschikbare informatie. Wanneer een 
EBA-begunstigd land niet langer aan de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden voldoet, wordt 
het bij besluit van de Commissie van de 
lijst van EBA-begunstigde landen 
geschrapt na een overgangsperiode van 
drie jaar vanaf de datum waarop de 
Commissie het besluit heeft vastgesteld.

De Commissie evalueert deze lijst 
voortdurend op basis van de recentst 
beschikbare informatie. Wanneer een 
EBA-begunstigd land niet langer aan de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden voldoet, wordt 
de Commissie overeenkomstig artikel 36 
gemachtigd een gedelegeerde handeling 
vast te stellen en bijlage IV te wijzigen om
dit land van de lijst van EBA-begunstigde 
landen te schrappen na een 
overgangsperiode van drie jaar vanaf de 
datum waarop de gedelegeerde handeling 
in werking is getreden.

Or. en

Amendement 114
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert deze lijst 
voortdurend op basis van de recentst 

De Commissie evalueert deze lijst 
voortdurend op basis van de recentst 
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beschikbare informatie. Wanneer een 
EBA-begunstigd land niet langer aan de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden voldoet, wordt 
het bij besluit van de Commissie van de 
lijst van EBA-begunstigde landen 
geschrapt na een overgangsperiode van 
drie jaar vanaf de datum waarop de 
Commissie het besluit heeft vastgesteld.

beschikbare informatie. Wanneer een 
EBA-begunstigd land niet langer aan de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden voldoet, wordt 
het bij besluit van de Commissie van de 
lijst van EBA-begunstigde landen 
geschrapt na een overgangsperiode van ten 
minste drie jaar vanaf de datum waarop de 
Commissie het besluit heeft vastgesteld.

Or. en

Amendement 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 2, tweede 
alinea, wordt de Commissie 
overeenkomstig artikel 36 gemachtigd 
gedelegeerde handelingen tot wijziging 
van bijlage IV vast te stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ernstige en systematische schending van 
de beginselen die zijn vastgelegd in de in 
bijlage VIII, deel A, opgenomen 
verdragen;

a) ernstige schendingen van de beginselen 
die zijn vastgelegd in de in bijlage VIII, 
deel A, opgenomen verdragen;

Or. en
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Motivering

Het is zeer moeilijk een gemeenschappelijke definitie van "systematisch" overeen te komen. 
Met het oog op duidelijkheid wordt dit begrip dus beter niet gebruikt.

Amendement 117
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ernstig en systematisch oneerlijke 
handelspraktijken, waaronder die welke 
de levering van grondstoffen belemmeren, 
die schade berokkenen aan het 
bedrijfsleven van de Europese Unie en 
waartegen het begunstigde land niet is 
opgetreden. Ten aanzien van oneerlijke 
handelspraktijken die verboden zijn door 
of waartegen maatregelen kunnen worden 
genomen krachtens de WTO-verdragen, 
wordt dit artikel pas toegepast nadat de 
bevoegde WTO-instantie een vaststelling 
in die zin heeft uitgesproken;

Schrappen

Or. en

Motivering

Economische beleidsvoorwaarden dienen geen deel uit te maken van het SAP. Het recht van 
ontwikkelingslanden om de handel in grondstoffen te reglementeren in hun openbaar belang 
dient volledig te worden geëerbiedigd.

Amendement 118
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ernstig en systematisch oneerlijke 
handelspraktijken, waaronder die welke de 
levering van grondstoffen belemmeren,
die schade berokkenen aan het 
bedrijfsleven van de Europese Unie en 
waartegen het begunstigde land niet is 
opgetreden. Ten aanzien van oneerlijke 
handelspraktijken die verboden zijn door of 
waartegen maatregelen kunnen worden 
genomen krachtens de WTO-verdragen, 
wordt dit artikel pas toegepast nadat de 
bevoegde WTO-instantie een vaststelling 
in die zin heeft uitgesproken;

d) ernstige oneerlijke handelspraktijken die 
schade berokkenen aan het bedrijfsleven 
van de Europese Unie en waartegen het 
begunstigde land niet is opgetreden. Ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken 
die verboden zijn door of waartegen 
maatregelen kunnen worden genomen 
krachtens de WTO-verdragen, wordt dit 
artikel pas toegepast nadat de bevoegde 
WTO-instantie een vaststelling in die zin 
heeft uitgesproken;

Or. en

Motivering

Ontwikkelingslanden die preferenties van de EU genieten moeten hun grondstoffen kunnen 
gebruiken voor hun eigen ontwikkeling.

Amendement 119
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ernstig en systematisch oneerlijke 
handelspraktijken, waaronder die welke de 
levering van grondstoffen belemmeren, die 
schade berokkenen aan het bedrijfsleven
van de Europese Unie en waartegen het 
begunstigde land niet is opgetreden. Ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken 
die verboden zijn door of waartegen 
maatregelen kunnen worden genomen 
krachtens de WTO-verdragen, wordt dit 
artikel pas toegepast nadat de bevoegde 
WTO-instantie een vaststelling in die zin 
heeft uitgesproken;

d) ernstig en systematisch oneerlijke 
handelspraktijken, waaronder die welke de 
levering van grondstoffen belemmeren, die 
schade berokkenen aan de producenten
van de Europese Unie en waartegen het 
begunstigde land niet is opgetreden. Ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken 
die verboden zijn door of waartegen 
maatregelen kunnen worden genomen 
krachtens de WTO-verdragen, wordt dit 
artikel pas toegepast nadat de bevoegde 
WTO-instantie een vaststelling in die zin 
heeft uitgesproken;
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Or. en

Motivering

Invoeging van een expliciete verwijzing naar EU-producenten (zoals in de 
vrijwaringsclausule) in plaats van naar het bedrijfsleven van de EU.

Amendement 120
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) ernstige en systematische inbreuken op 
de doelstellingen van regionale 
visserijorganisaties of internationale 
akkoorden waarbij de Europese Unie partij 
is en die betrekking hebben op de 
instandhouding en het beheer van 
visbestanden.

e) ernstige inbreuken op de doelstellingen 
van regionale visserijorganisaties of 
internationale akkoorden waarbij de 
Europese Unie partij is en die betrekking 
hebben op de instandhouding en het beheer 
van visbestanden.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat het moeilijk kan zijn te bewijzen dat ernstige inbreuken ook op een 
systematische manier zijn begaan, waardoor ze onbestraft blijven. Met dit amendement wordt 
getracht ervoor te zorgen dat ernstige overtredingen van nu af aan gevolgen kunnen hebben.

Amendement 121
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) ernstige en systematische inbreuken op 
de doelstellingen van regionale 
visserijorganisaties of internationale 
akkoorden waarbij de Europese Unie partij 
is en die betrekking hebben op de 

e) ernstige inbreuken op de doelstellingen 
van regionale visserijorganisaties of 
internationale akkoorden waarbij de 
Europese Unie partij is en die betrekking 
hebben op de instandhouding en het beheer 
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instandhouding en het beheer van 
visbestanden.

van visbestanden.

Or. en

Motivering

Het is zeer moeilijk een gemeenschappelijke definitie van "systematisch" overeen te komen. 
Met het oog op duidelijkheid wordt dit begrip dus beter niet gebruikt.

Amendement 122
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) met betrekking tot 
dierenbescherming, ernstige inbreuken op 
Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de 
Raad van 24 september 2009 inzake de 
bescherming van dieren bij het doden, 
en/of Verordening (EG) nr. 1/2005 van de 
Raad van 22 december 2004 inzake de 
bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Dierenbescherming vormt een onderdeel van het EU-beleid.

Amendement 123
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) met betrekking tot 
dierenbescherming, ernstige inbreuken op 
Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de 
Raad van 24 september 2009 inzake de 
bescherming van dieren bij het doden, 
en/of Verordening (EG) nr. 1/2005 van de 
Raad van 22 december 2004 inzake de 
bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Dierenbescherming vormt een onderdeel van het EU-beleid.

Amendement 124
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) met betrekking tot 
dierenbescherming, ernstige inbreuken op 
Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de 
Raad van 24 september 2009 inzake de 
bescherming van dieren bij het doden, 
en/of Verordening (EG) nr. 1/2005 van de 
Raad van 22 december 2004 inzake de 
bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten.

Or. en

Amendement 125
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
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Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie onderzoekt 
informatie van het Europees Parlement of 
andere derden, waaronder 
vakverenigingen en maatschappelijke 
organisaties, met betrekking tot 
vermeende schendingen van artikel 19, lid 
1.

Or. en

Motivering

Informatie van een brede waaier aan belanghebbenden moet geoorloofd zijn om de 
transparantie te verhogen.

Amendement 126
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Voor zowel de in lid 9 als de in lid 
10 bedoelde gevallen, is het besluit 
gebaseerd op ontvangen bewijzen, en 
wordt het onmiddellijk gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor transparantie in alle stadia van het proces.
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Amendement 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Wanneer de Commissie tot tijdelijke 
intrekking besluit, treedt dit besluit zes 
maanden nadat het is vastgesteld in 
werking.

11. Wanneer de Commissie tot tijdelijke 
intrekking besluit, treedt dit besluit zes 
maanden nadat de desbetreffende
gedelegeerde handeling in werking is 
getreden in werking.

Or. en

Amendement 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
de redenen die een tijdelijke intrekking van 
de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
tariefpreferenties rechtvaardigen niet 
langer gelden, voert zij opnieuw de 
handelspreferenties in die zijn toegekend 
in het kader van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde preferentiële regelingen. Hiertoe
wordt de Commissie gemachtigd 
overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage II, III 
of IV, naar gelang het geval, vast te stellen.

Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
de redenen die een tijdelijke intrekking van 
de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
tariefpreferenties rechtvaardigen niet 
langer gelden, wordt ze gemachtigd 
overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage II, III 
of IV, naar gelang het geval, vast te stellen 
om de handelspreferenties opnieuw in te 
voeren die zijn toegekend in het kader van 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
preferentiële regelingen.

Or. en

Amendement 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De tijdelijke-intrekkingsperiode duurt 
niet langer dan zes maanden. Na het 
verstrijken van deze periode besluit de 
Commissie overeenkomstig de in artikel 
38, lid 4, bedoelde spoedprocedure de 
tijdelijke intrekking te beëindigen dan wel 
de tijdelijke-intrekkingsperiode te 
verlengen.

6. De tijdelijke-intrekkingsperiode duurt 
niet langer dan zes maanden. Ten laatste 
na het verstrijken van deze periode besluit 
de Commissie overeenkomstig de in artikel 
38, lid 4, bedoelde spoedprocedure de 
tijdelijke intrekking te beëindigen dan wel 
de tijdelijke-intrekkingsperiode te 
verlengen.

Or. en

Amendement 130
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 36 gemachtigd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, teneinde 
regels vast te stellen voor de procedure 
voor de vaststelling van algemene 
vrijwaringsmaatregelen, met name voor 
termijnen, rechten van de partijen, 
geheimhouding, bekendmaking, controle, 
bezoeken en evaluatie.

4. Regels voor de procedure voor de 
vaststelling van algemene 
vrijwaringsmaatregelen, met name voor 
termijnen, rechten van de partijen, 
geheimhouding, bekendmaking, controle, 
bezoeken en evaluaties, worden 
vastgesteld volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

De regels voor de vrijwaringsprocedure worden vastgesteld door de medewetgevers. Het is 
niet nodig deze bevoegdheid te delegeren aan de Commissie.

Amendement 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een onderzoek, met inbegrip van de in 
de artikelen 25, 26 en 27 bedoelde 
procedurehandelingen, wordt binnen 
twaalf maanden na de opening ervan 
gevoerd.

4. Een onderzoek, met inbegrip van de in 
de artikelen 25, 26 en 27 bedoelde 
procedurehandelingen, wordt binnen acht 
maanden na de opening ervan gevoerd.

Or. en

Amendement 132
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een onderzoek, met inbegrip van de in 
de artikelen 25, 26 en 27 bedoelde 
procedurehandelingen, wordt binnen 
twaalf maanden na de opening ervan 
gevoerd.

4. Een onderzoek, met inbegrip van de in 
de artikelen 25, 26 en 27 bedoelde 
procedurehandelingen, wordt binnen zes 
maanden na de opening ervan gevoerd.
Deze termijn kan worden verlengd met 
drie maanden in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld de 
betrokkenheid van een ongewoon hoog 
aantal partijen of complexe 
marktsituaties. De Commissie informeert 
alle betrokken partijen over deze 
verlenging en legt uit welke redenen tot de 
verlenging hebben geleid.

Or. es

Motivering

Twaalf maanden is te lang. Een termijn van zes maanden plus een mogelijke verlenging met 
drie maanden in uitzonderlijke omstandigheden is redelijker.
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Amendement 133
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dwingende redenen in verband met de 
moeilijk ongedaan te maken
verslechtering van de economische en/of 
financiële situatie van producenten in de 
Europese Unie wordt de Commissie 
gemachtigd onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 4, 
bedoelde spoedprocedure, teneinde de 
normale rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief gedurende 
een periode van maximaal twaalf maanden 
opnieuw in te voeren.

Om dwingende redenen in verband met de 
verslechtering van de economische en/of 
financiële situatie van producenten in de 
Europese Unie en indien vertraging bij de 
toepassing van voorlopige 
vrijwaringsmaatregelen schade zou 
kunnen berokkenen die moeilijk 
ongedaan kan worden gemaakt, wordt de 
Commissie gemachtigd onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast 
te stellen overeenkomstig de in artikel 38, 
lid 4, bedoelde spoedprocedure, teneinde 
de normale rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief gedurende 
een periode van maximaal twaalf maanden 
opnieuw in te voeren.

Or. es

Amendement 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer uit de definitief vastgestelde 
feiten blijkt dat niet is voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 22, lid 1, stelt de 
Commissie een besluit vast tot beëindiging 
van het onderzoek en de procedure 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 3,
bedoelde onderzoekprocedure. Dat besluit 
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Het onderzoek 
wordt geacht te zijn beëindigd, indien geen 
besluit is bekendgemaakt binnen de 

Wanneer uit de definitief vastgestelde 
feiten blijkt dat niet is voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 22, lid 1, stelt de 
Commissie een besluit vast tot beëindiging 
van het onderzoek en de procedure 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2,
bedoelde raadplegingsprocedure. Dat 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Het 
onderzoek wordt geacht te zijn beëindigd, 
indien geen besluit is bekendgemaakt 
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termijnen die volgens de regels en 
procedures als bedoeld in artikel 24, lid 4, 
zijn vastgesteld en urgente preventieve 
maatregelen komen automatisch te 
vervallen.

binnen de termijnen die volgens de regels 
en procedures als bedoeld in artikel 24, lid 
4, zijn vastgesteld en urgente preventieve 
maatregelen komen automatisch te 
vervallen.

Or. en

Amendement 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk, trekt de 
Commissie op 1 januari van elk jaar, op 
eigen initiatief en in overeenstemming met 
de in artikel 38, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, de in de artikelen 7 
en 13 bedoelde tariefpreferenties in met 
betrekking tot producten van SAP-afdeling 
11(b) of producten die vallen onder de 
codes van de gecombineerde nomenclatuur 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 en 38249097, 
wanneer de invoer van deze producten, 
opgenomen in respectievelijk bijlage V of 
IX, naar gelang het geval, die van 
oorsprong zijn uit een begunstigd land en 
het totaal ervan:

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk, trekt de 
Commissie op 1 januari van elk jaar, op 
eigen initiatief en in overeenstemming met 
de in artikel 38, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, de in de artikelen 7 
en 12 bedoelde tariefpreferenties in met 
betrekking tot producten van SAP-afdeling 
11(a) en 11(b) of producten die vallen 
onder de codes van de gecombineerde 
nomenclatuur 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 en 
38249097, wanneer de invoer van deze 
producten, opgenomen in respectievelijk 
bijlage V of IX, naar gelang het geval, die 
van oorsprong zijn uit een begunstigd land 
en het totaal ervan:

Or. it

Amendement 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 10% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. it

Amendement 137
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Amendement 138
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Amendement 139
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Amendement 140
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Motivering

Een jaarlijkse toename van de omvang van de invoer met 15% zou de Europese industrie 
schade berokkenen die nauwelijks zou worden gecompenseerd door de 
vrijwaringsmaatregelen.

Amendement 141
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en
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Amendement 142
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Motivering

Een toename van de omvang van de invoer met 15% in één jaar tijd is zeer veel. De 
vrijwaringsmaatregelen zouden de schade die dit berokkent aan de EU-industrie nauwelijks 
kunnen compenseren.

Amendement 143
Mário David

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met ten minste 15% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

a) met ten minste 12,5% (in hoeveelheid) 
toeneemt ten opzichte van het voorgaande 
kalenderjaar; of

Or. en

Motivering

Volgens ons is een toename van de omvang van de invoer met 15% in één jaar tijd te veel. De 
vrijwaringsmaatregelen zouden de schade die dit berokkent aan de EU-industrie nauwelijks 
kunnen compenseren.

Amendement 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor producten die onder SAP-afdeling 
11(b) vallen, het in bijlage VI, lid 2, 
bedoelde aandeel overtreffen van de 
waarde van de EU-invoer van producten in 
SAP-afdeling 11(b) uit alle in bijlage I
genoemde landen en gebieden tijdens een 
periode van twaalf maanden.

b) voor producten die onder SAP-afdeling 
11(a) en 11(b) vallen, het in bijlage VI, lid 
2, bedoelde aandeel overtreffen van de 
waarde van de EU-invoer van producten in 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) uit alle in 
bijlage II genoemde landen en gebieden 
tijdens een periode van twaalf maanden.

Or. it

Amendement 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 6%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. it

Amendement 146
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8% 
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een gemiddelde waarde van de
invoer in de Europese Unie van producten 
die zijn opgenomen in bijlage V of IX, naar 
gelang van het geval, die gedurende drie 
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opeenvolgende jaren niet hoger is dan 8% 
van de totale waarde van de invoer in de 
Europese Unie van dezelfde producten uit 
alle landen waarop het SAP van 
toepassing is.

Or. es

Motivering

In het Commissievoorstel is het niet duidelijk of de grondslag voor de berekening van het 
percentage de totale invoer van de EU is of alleen de omvang van de invoer uit hoofde van 
het voorkeursstelsel, zoals in de huidige verordening.

Amendement 147
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 6%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. en

Amendement 148
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 6%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
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het geval. het geval.

Or. en

Amendement 149
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 6%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. en

Amendement 150
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 4%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. en

Motivering

Het 8%-criterium vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de EU-invoer die onder het 
stelsel valt, en heeft slechts betrekking op enkele belangrijke invoerproducten. De 
vrijwaringsclausule moet worden versterkt door de drempel te verlagen van 8% naar 4%.
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Amendement 151
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 4%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. en

Amendement 152
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel voor de betrokken 
producten waarnaar wordt verwezen in 
artikel 29, lid 1, van maximaal 6% van de 
totale EU-invoer van dezelfde producten 
die zijn opgenomen in bijlage V of IX, naar 
gelang het geval.

Or. en

Motivering

Het 8%-criterium vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de EU-invoer die onder het 
stelsel valt, en heeft slechts betrekking op enkele belangrijke invoerproducten. De 
vrijwaringsclausule moet worden versterkt door de drempel te verlagen van 8% naar 6%. Met 
dit amendement wordt eveneens verduidelijkt dat de voorwaarden voor de toepassing van 
vrijwaringsmaatregelen voor specifieke producten gekoppeld moeten zijn aan een objectieve 
verstoring veroorzaakt door deze specifieke producten, en niet aan algemene trends die 
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goederen omvatten die niets te maken hebben met de verstoring.

Amendement 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 8%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor EBA-
begunstigde landen en evenmin voor 
landen met een aandeel van maximaal 6%
van de EU-invoer van producten die zijn 
opgenomen in bijlage V of IX, naar gelang 
het geval.

Or. en

Motivering

De vrijwaringsclausule is niet van toepassing op landen met een aandeel van meer dan 8% 
van de EU-invoer van producten die zijn opgenomen in bijlage V of IX. Bijgevolg is de 
vrijwaringsclausule slechts van toepassing op enkele belangrijke invoerproducten. Het is 
nodig de vrijwaringsmaatregelen te versterken en het aantal landen/producten uit te breiden 
door de drempel in artikel 29, lid 2, te verlagen van 8% tot 6%.

Amendement 154
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een ontwikkelingsland gelegen in 
één van de minst ontwikkelde regio's 
wordt ingedeeld als een "begunstigd 
land" in de zin van artikel 67, letter a, van 
Verordening (EEG) nr. 2454/93.
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Or. en

Motivering

Regionale integratie is uiterst belangrijk voor de minst ontwikkelde landen.

Amendement 155
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Een minst ontwikkelde regio wordt 
beschouwd als een regionale groepering 
in de zin van artikel 67, letter k, van 
Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Or. en

Motivering

Het SAP dient geen verschillende regelingen voor markttoegang en regels betreffende 
oorsprongscumulatie in te voeren in regio's waarin het merendeel van de leden tot de minst 
ontwikkelde landen wordt gerekend. Om deze reden dient de bijzondere regeling voor de 
minst ontwikkelde landen eveneens toegankelijk te worden voor de minst ontwikkelde regio's 
en dient oorsprongscumulatie binnen deze regio's te worden toegestaan.

Amendement 156
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks gegevens over de hoeveelheid 
en de waarde van de producten die in het 
kader van de tariefpreferenties in het vrije 
verkeer zijn gebracht, uiterlijk drie 

5. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks gegevens over de hoeveelheid 
en de waarde van de producten die in het 
kader van de tariefpreferenties in het vrije 
verkeer zijn gebracht, uiterlijk drie 



PE480.597v01-00 80/116 AM\889586NL.doc

NL

maanden nadat dit is gebeurd. maanden nadat dit is gebeurd. De 
Commissie stelt hierover een verslag op 
voor het Europees Parlement en de Raad.

Or. es

Amendement 157
Emilio Menéndez del Valle

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks gegevens over de hoeveelheid 
en de waarde van de producten die in het 
kader van de tariefpreferenties in het vrije 
verkeer zijn gebracht, uiterlijk drie 
maanden nadat dit is gebeurd.

5. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks gegevens over de hoeveelheid 
en de waarde van de producten die in het 
kader van de tariefpreferenties in het vrije 
verkeer zijn gebracht, uiterlijk drie 
maanden nadat dit is gebeurd. Op basis 
van deze gegevens stelt de Commissie om 
de drie maanden een verslag op voor het 
Europees Parlement en de lidstaten.

Or. es

Amendement 158
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 en 22 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt verleend voor 
onbepaalde tijd vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 en 20 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt verleend voor 
onbepaalde tijd vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Motivering

Aanpassing van de tekst aan het amendement op artikel 22, lid 4.

Amendement 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een krachtens lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

4. Een krachtens lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van zes 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

Or. en

Amendement 160
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een krachtens lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 

4. Een krachtens lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
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Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden
worden verlengd.

Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met vier maanden
worden verlengd.

Or. de

Amendement 161
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden onmiddellijk in werking 
en zijn van toepassing zolang geen 
bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving 
van de overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen van de 
spoedprocedure gebruik wordt gemaakt.

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden twee maanden na de 
datum van kennisgeving ervan aan het 
Europees Parlement en de Raad in 
werking en zijn van toepassing zolang geen 
bezwaar werd aangetekend overeenkomstig 
lid 2. In de kennisgeving van de 
overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad wordt vermeld om 
welke redenen van de spoedprocedure 
gebruik wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

Om verwarring en complicaties te vermijden voor zowel partnerlanden als Europese 
importeurs, mag een gedelegeerde handeling enkel in werking treden wanneer het duidelijk is 
dat er geen bezwaar tegen werd aangetekend door één van de medewetgevers.

Amendement 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 8 in samenhang met artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 8 in samenhang met artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

Or. en

Amendement 163
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de twee jaar dient de Commissie bij de 
Raad en het Europees Parlement een 
verslag in over de gevolgen van het stelsel 
over de recentste tweejarige periode en 
over alle in artikel 1, lid 2, bedoelde 
preferentiële regelingen.

1. De Commissie dient jaarlijks bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing en uitvoering
van deze verordening. In het verslag 
worden alle in artikel 1, lid 2, bedoelde 
preferentiële regelingen behandeld, met 
inbegrip van verplichtingen met 
betrekking tot handelsbelemmeringen, en 
wordt een samenvatting gegeven van de 
statistieken en de evolutie van de handel 
met de begunstigde landen en gebieden.

2. Het Comité algemene preferenties en 
het Europees Parlement onderzoeken de 
gevolgen van de regeling, op basis van het 
verslag. Het Europees Parlement kan de 
Commissie op een vergadering van zijn 
bevoegde commissie uitnodigen om alle 
aspecten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
uiteen te zetten en toe te lichten.
3. Uiterlijk zes maanden na de indiening 
van het verslag bij het Comité algemene 
preferenties en het Europees Parlement 
maakt de Commissie het verslag 
openbaar.
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Or. es

Motivering

De verplichting tot het uitbrengen van verslag aan het Europees Parlement en de Raad moet 
duidelijk gedefinieerd worden in de verordening.

Amendement 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het stelsel geldt voor een periode 
van acht jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 165
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-1a 02 0208 90 70 Kikkerbilletjes NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-1a 02 Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en



AM\889586NL.doc 85/116 PE480.597v01-00

NL

Motivering

De wreedheid die gepaard gaat met de productie van kikkerbilletjes is berucht en dit product 
mag dus niet langer de status van niet-gevoelig en dus tariefvrij product genieten.

Amendement 166
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-1a 02 0208 90 70 Kikkerbilletjes NG

Amendement van het Parlement
Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 

gevoelig

S-1a 02 0208 90 70 Kikkerbilletjes G

Or. en

Motivering

De wreedheid die gepaard gaat met de productie van kikkerbilletjes is berucht en dit product 
mag dus niet langer de status van niet-gevoelig en dus tariefvrij product genieten.

Amendement 167
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig/
niet 
gevoelig

S-1b 03 ex Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 

G
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met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdeling
0301 10 90

S-2a 06 ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van 
de bloementeelt, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij 
onderverdeling 0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan, met 
uitzondering van het product 
bedoeld bij onderverdeling 
2905 45 00, en met uitzondering van 
de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2905 43 00 en 
2905 44

G

S-11b 62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk G

S-12a 64 Hoofdstuk 64 Schoeisel, beenkappen en dergelijke 
artikelen; delen daarvan G

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-1b 03 ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 
met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdelingen
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 

50, 0306 13 80 en 0307 59 10

G

S-2a 06 ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van 
de bloementeelt, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij 
onderverdelingen 0604 91 40, 0602 
10 90 and 0603 11 00

G

S-6a 29 ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan, met 
uitzondering van het product 
bedoeld bij onderverdeling 
2905 45 00, en met uitzondering van 
de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2905 11 00, 
2905 43 00 en 2905 44

G

S-11b 62 Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk, 
met uitzondering van de producten 
bedoeld bij onderverdeling 
6212 10 90

G
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S-12a 64 Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke 
artikelen; delen daarvan, met 
uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
6403 99 96 en 6403 99 98

G

Or. en

Amendement 168
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig/
niet 
gevoelig

ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 
met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdeling 
0301 10 90

G
S-1b 03

0301 10 90 Levende siervis, zijnde zeevis NG

ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van 
de bloementeelt, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij 
onderverdeling 0604 91 40

G
S-2a 06

0604 91 40 Takken en twijgen van naaldbomen, 
vers NG

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan, met 
uitzondering van het product 
bedoeld bij onderverdeling 
2905 45 00, en met uitzondering van
de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2905 43 00 en 
2905 44

G
S-6a 29

29054500 Glycerol NG

S-11b 62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk G

S-12a 64 Hoofdstuk 64 Schoeisel, beenkappen en dergelijke 
artikelen; delen daarvan
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Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-1b 03 ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 
met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdeling 
0301 10 90, en met uitzondering 

van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 0304 29 01, 
0306 13 50, 0306 13 80 en 0307 59 
10

G

0301 10 90 Levende siervis, zijnde zeevis NG

S-2a 06 ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van 
de bloementeelt, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij 
onderverdeling 0604 91 40, en met 
uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
0602 10 90 en 0603 11 00

G

0604 91 40 Takken en twijgen van naaldbomen, 
vers NG

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan, met 
uitzondering van het 

G

product bedoeld bij onderverdeling 
2905 45 00, en met uitzondering van 
de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2505 11 00, 
2905 43 00 en 2905 44

S-6a 29

29054500 Glycerol NG

S-11b 62 Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk, 
met uitzondering van de producten 
bedoeld bij onderverdeling 
6212 10 90

G

S-12a 64 Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke 
artikelen; delen daarvan, met 
uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
6403 99 96 en 6403 99 98

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig/
niet 
gevoelig

ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere 
ongewervelde waterdieren, met 
uitzondering van producten bedoeld bij 
onderverdeling 0301 10 90

G
S-1b 03

0301 10 90 Levende siervis, zijnde zeevis NG

ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de 
bloementeelt, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdeling 
0604 91 40

G
S-2a 06

0604 91 40 Takken en twijgen van naaldbomen, vers NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere 
ongewervelde waterdieren, met 
uitzondering van producten bedoeld bij 
onderverdeling 0301 10 90, en met 
uitzondering van de producten bedoeld 
bij de onderverdelingen 0304 29 01, 
0306 13 50, 0306 13 80 en 0307 59 10

G
S-1b 03

0301 10 90 Levende siervis, zijnde zeevis NG

S-2a 06 ex Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de 
bloementeelt, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdeling
0604 91 40, en met uitzondering van de 
producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 0602 10 90 en 

G
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0603 11 00

0604 91 40 Takken en twijgen van naaldbomen, vers NG

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 170
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig/
niet 
gevoelig

S-2a 06 ex 
Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van 
de bloementeelt, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij 
onderverdeling 0604 91 40

G

S-4b 18 Hoofdstuk 
18 Cacao en bereidingen daarvan G

S-4c 24 Hoofdstuk 
24

Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten G

S-6a 38
ex 
Hoofdstuk 
39

Kunststof en werken daarvan, met 
uitzondering van de producten 
bedoeld bij de posten 3901, 3902, 
3903 en 3904, de 
onderverdelingen 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 en 3907 99, 
de posten 3908 en 3920 en de 
onderverdelingen ex 3921 90 10 
en 3923 21 00

NG

S-11a 52 Hoofdstuk 
52 Katoen G
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S-11b 61
Hoofdstuk 
61

Kleding en kledingtoebehoren, 
van brei- of haakwerk G

S-16 85
ex 
Hoofdstuk 
85

Elektrische machines, apparaten, 
uitrustingsstukken, alsmede delen 
daarvan; toestellen voor het 
opnemen of het weergeven van 
geluid, toestellen voor het 
opnemen of het weergeven van 
beelden en geluid voor televisie, 
alsmede delen en toebehoren van 
deze toestellen, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 tot en met 8519 81 45, 
8519 81 85 en 8519 89 11 tot en 
met 8519 89 19, de posten 8521, 
8525 en 8527, de 
onderverdelingen 8528 49, 
8528 59 en 8528 69 tot en met 
8528 72, post 8529 en de 
onderverdelingen 8540 11 en 
8540 12

NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

ex Hoofdstuk 6 Levende planten en producten van de 
bloementeelt, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdelingen
0603 12 00 en 0604 91 40

GS-2a 06

0603 12 00 Afgesneden bloemen, bloesems en 
bloemknoppen, voor bloemstukken of 
voor versiering, vers

NG

ex Hoofdstuk 18 Cacao en bereidingen daarvan, met 
uitzondering van de producten bedoeld 
bij onderverdeling 18040000

GS-4b 18

18040000 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie NG

ex Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdeling 
24011060

GS-4c 24

24011060 Ongestripte tabak van de soort Oriënt, 
"sun-cured"

NG
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S-6a 38 ex Hoofdstuk 39 Kunststof en werken daarvan, met 
uitzondering van de producten bedoeld bij 
de posten 3901, 3902, 3903 en 3904, de 
onderverdelingen 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 en 3907 99, de posten 3908 en 
3920 en de onderverdelingen ex 
3921 90 10 en 3923 21 00

NG

ex Hoofdstuk 52 Katoen, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdeling 
5205 12 00

GS-11a 52

5205 12 00 Eendraadsgarens van niet-gekamde 
vezels met een lineaire dichtheid van 
232,56 tot < 714,29 decitex '> 14 tot 43 
Nm', bevattende >= 85 gewichtspercenten 
katoen (m.u.v. naaigarens en garens 
opgemaakt voor de verkoop in het klein)

NG

ex Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei-
of haakwerk, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdelingen 
6107 11 00, 6108 21 00 en 6108 22 00

G

6107 11 00 Slips en onderbroeken, van brei- of 
haakwerk, voor heren of voor jongens, 
van katoen 

NG

6108 21 00 Slips en onderbroeken, van brei- of 
haakwerk, voor dames of voor meisjes, 
van katoen 

NG

S-11b 61

6108 22 00 Slips en onderbroeken, van brei- of 
haakwerk, voor dames of voor meisjes, 
van synthetische of kunstmatige vezels

NG

S-16 85 ex Hoofdstuk 85 Elektrische machines, apparaten, 
uitrustingsstukken, alsmede delen 
daarvan; toestellen voor het opnemen of 
het weergeven van geluid, toestellen voor 
het opnemen of het weergeven van 
beelden en geluid voor televisie, alsmede 
delen en toebehoren van deze toestellen, 
met uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 
tot en met 8519 81 45, 8519 81 85 en 
8519 89 11 tot en met 8519 89 19, 8521 
10, de posten 8525 en 8527, de 
onderverdelingen 8528 49, 8528 59 en 
8528 69 tot en met 8528 72, post 8529 en 
de onderverdelingen 8540 11 en 8540 12

NG

Or. en

Motivering

Er is ruimte om de lijst met bestreken producten zowel in de breedte als in de diepte uit te 
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breiden. Hierdoor zou het ontwikkelingspotentieel en de waarde van de preferenties voor de 
ontwikkelingslanden worden verhoogd. Deze producten zijn speciaal gekozen om ongunstige 
gevolgen te voorkomen voor zowel de minst ontwikkelde landen als de EU-industrie.

Amendement 171
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-2b 07 08 0802 50 00 Pimpernoten (pistaches), vers of gedroogd, 
ook zonder dop, al dan niet gepeld NG

S-2b 07 08 0802 90 50 Pingels of pignolen, vers of gedroogd, ook 
zonder dop, al dan niet gepeld NG

S-2b 07 08 0805 40 00 Pompelmoezen en pomelo's, vers of 
gedroogd NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-2b 07 08 0802 50 00 Pimpernoten (pistaches), vers of gedroogd, 
ook zonder dop, al dan niet gepeld G

S-2b 07 08 0802 90 50 Pingels of pignolen, vers of gedroogd, ook 
zonder dop, al dan niet gepeld G

S-2b 07 08 0805 40 00 Pompelmoezen en pomelo's, vers of 
gedroogd G

Or. en

Motivering

Producenten in Griekenland, Cyprus en Spanje zullen voordeel halen uit dit amendement. De 
huidige SAP-landen die worden getroffen zijn China en Iran.

Amendement 172
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-2c 09 09 0901 12 00 Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is 
verwijderd G

S-2c 09 09 0901 21 00 Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is 
verwijderd G

S-2c 09 09 0901 22 00 Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is 
verwijderd G

S-2c 09 09 0901 90 90 Koffiesurrogaten die koffie bevatten, 
ongeacht de mengverhouding G

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-2c 09 09 0901 12 00 Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is 
verwijderd NG

S-2c 09 09 0901 21 00 Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is 
verwijderd NG

S-2c 09 09 0901 22 00 Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is 
verwijderd NG

S-2c 09 09 0901 90 90 Koffiesurrogaten die koffie bevatten, 
ongeacht de mengverhouding NG

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt extra toegevoegde waarde mogelijk gemaakt door koffie te 
verwerken in belangrijke producerende landen, in plaats van de koffie in Europa te 
verwerken.

Amendement 173
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig
/niet 
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gevoelig

S-4b 18 Hoofdstuk 18 Cacao en bereidingen daarvan G

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

ex Hoofdstuk 18
Cacao en bereidingen daarvan, met 
uitzondering van producten bedoeld bij 
onderverdeling 1804 00 00

G
S-4b 18

1804 00 00 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie NG

Or. en

Amendement 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig
/niet 
gevoelig

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met
uitzondering van het product bedoeld bij 
onderverdeling 2905 45 00, en met 
uitzondering van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2905 43 00 en 2905 44

G
S-6a 29

2905 45 00 Glycerol NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-6a 29 ex 2905 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, G

met uitzondering van het product bedoeld bij 
onderverdeling 2905 45 00, en met 
uitzondering van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 2505 11 00, 2905 43 00 en 
2905 44
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2905 45 00 Glycerol NG

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig
/niet 
gevoelig

S-11b 62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van 
brei- of haakwerk G

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-11b 62 Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van 
brei- of haakwerk, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij onderverdeling 
6212 10 90

G

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving
Gevoelig
/niet 
gevoelig

S-12a 64 Hoofdstuk 64 Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; 
delen daarvan G

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-12a 64 Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; 
delen daarvan, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij de onderverdelingen 
6403 99 96 en 6403 99 98

G

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 177
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-16 84 ex Hoofdstuk 84 Kernreactoren, stoomketels, machines, 
toestellen en mechanische werktuigen, 
alsmede delen daarvan, met uitzondering van 
de producten bedoeld bij de onderverdelingen 
8401 10 00 en 8407 21 10

NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-16 Schrappen Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Motivering

Deze producten zijn uitermate gevoelig.

Amendement 178
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

S-16 84 ex Hoofdstuk 
84

Kernreactoren, stoomketels, machines, 
toestellen en mechanische werktuigen, 
alsmede delen daarvan, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 8401 10 00 en 
8407 21 10

NG

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving Gevoelig/nie
t gevoelig

S-16 84 ex Hoofdstuk 
84

Kernreactoren, stoomketels, machines, 
toestellen en mechanische werktuigen, 
alsmede delen daarvan, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 8401 10 00 en 
8407 21 10

G
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Or. en

Motivering

Deze producten zijn uitermate gevoelig.

Amendement 179
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – nieuwe tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

280519 Alkali- of aardalkalimetalen met uitzondering van natrium en calcium NG

280530 Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling 
vermengd of onderling gelegeerd NG

281820 Aluminiumoxide (uitgezonderd kunstmatig korund) NG

780199 Ruw lood met uitzondering van geraffineerd lood, n.e.g. in 78.01 NG

810194 Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen NG

810411 Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium NG

810419 Ruw magnesium (ander dan 810411) NG

810720 Ruw cadmium; poeder NG

810820 Ruw titaan; poeder NG

810830 Afval en restanten van titaan NG

(Toe te voegen producten– de tabel toont hoe ze in de bijlage zouden verschijnen, eens ze zijn 
toegevoegd.)

Or. en

Motivering

Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het stelsel worden 
uitgesloten, is er ruimte om de bestreken producten uit te breiden om het 
ontwikkelingspotentieel te vergroten. Bij een uitbreiding van de bestreken producten dienen 
de gekozen producten natuurlijk een niet te verwaarlozen waarde te hebben voor de landen 
die in het stelsel blijven, terwijl ervoor dient te worden gezorgd dat de minst ontwikkelde 
landen en de EU-industrie geen schade ondervinden. 
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Amendement 180
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – nieuwe tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

GN-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

020422 Vlees van schapen, andere delen, met been, vers of gekoeld NG

020423 Vlees van schapen (m.u.v. lammeren), vers of gekoeld, zonder been NG

020430 Hele en halve lammeren, bevroren NG

020442 Vlees van schapen, andere delen, met been, bevroren NG

020443 Vlees van schapen, andere delen, zonder been, bevroren NG

081120
Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode 
aalbessen en kruisbessen, ook indien gestoomd of in water gekookt, 
bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

NG

100190 Tarwe anders dan durumtarwe; mengkoren NG

100300 Gerst NG

100700 Graansorgho NG

110819 Zetmeel (met uitzondering van 110811-110814) NG

160239 Bereidingen en conserven van pluimvee bedoeld bij post 0105 (met 
uitzondering van kalkoenen en hanen en kippen) NG

230310 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, ook indien in pellets NG

280519 Alkali- of aardalkalimetalen met uitzondering van natrium en calcium NG

280530 Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling 
vermengd of onderling gelegeerd NG

281820 Aluminiumoxide (uitgezonderd kunstmatig korund) NG

310221 Ammoniumsulfaat NG

310240 Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-
vruchtbaarmakende anorganische stoffen NG

310250 Natriumnitraat NG

310260 Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat NG

320120 Looiextract van mimosabast NG

510531 Fijn haar, gekaard of gekamd, van kasjmiergeiten NG
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780199 Ruw lood met uitzondering van geraffineerd lood, n.e.g. in 78.01 NG

810194 Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen NG

810411 Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium NG

810419 Ruw magnesium (ander dan 810411) NG

810720 Ruw cadmium; poeder NG

810820 Ruw titaan; poeder NG

810830 Afval en restanten van titaan NG

(Toe te voegen producten– de tabel toont hoe ze in de bijlage zouden verschijnen, eens ze zijn 
toegevoegd.)

Or. en

Motivering

Er is ruimte om de lijst met bestreken producten zowel in de breedte als in de diepte uit te 
breiden. Hierdoor zou het ontwikkelingspotentieel en de waarde van de preferenties voor de 
ontwikkelingslanden worden verhoogd. Deze producten zijn speciaal gekozen om ongunstige 
gevolgen te voorkomen voor zowel de minst ontwikkelde landen als de EU-industrie.

Amendement 181
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 8 is van toepassing als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 17,5%.

1. Artikel 8 is van toepassing als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 15%.

Or. en

Amendement 182
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
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percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. es

Motivering

De graduatiedrempel voor deze producten moet verlaagd worden naar 10%, want de 
voorgestelde drempel (14,5%) is te hoog en kan bedreigend zijn voor de industrie van de EU. 
De textielindustrie behoort tot de belangrijkste industrieën van de ontwikkelingslanden. Dat 
betekent dat er in de EU uit veel landen wordt ingevoerd, wat een zware druk legt op onze 
eigen textielindustrie.

Amendement 183
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. en

Amendement 184
Paweł Zalewski

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. en
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Amendement 185
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 12,5%.

Or. en

Amendement 186
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. en

Motivering

Rekening houdend met de strategische rol van de textielsector als eerste stap voor de 
ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen en met de impact op de textielindustrie van de 
in bijlage VI opgenomen drempel, kan een lagere graduatiedrempel (10%) worden 
overwogen voor de afdelingen 11(a) en 11(b).

Amendement 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. it

Amendement 188
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. en

Motivering

Rekening houdend met de strategische rol van de textielsector als eerste stap voor de 
ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen en met de impact op de textielindustrie van de 
in bijlage VI opgenomen drempel, kan een lagere graduatiedrempel (10%) worden 
overwogen voor de afdelingen 11(a) en 11(b).

Amendement 189
Emilio Menéndez del Valle

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.
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Or. es

Amendement 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 14,5%.

2. Artikel 8 is van toepassing voor elke 
SAP-afdeling 11(a) en 11(b) als het 
percentage als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
hoger is dan 10%.

Or. en

Motivering

Na een beoordeling van de impact op de textielindustrie van de in bijlage VI opgenomen 
drempel en rekening houdend met de strategische rol van de textielsector als eerste stap in de 
ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen, stellen we een lagere graduatiedrempel (10%) 
voor voor de afdelingen 11(a) en 11(b).

Amendement 191
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de toepassing van 
hoofdstuk III

Voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 4 en hoofdstuk III

Or. en

Motivering

De kwetsbare hogere-middeninkomenslanden moeten begunstigden zijn van de algemene 
preferenties, indien ze geen SAP+-begunstigde zijn.
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Amendement 192
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van hoofdstuk III 
wordt onder een kwetsbaar land verstaan 
een land:

1. Voor de toepassing van artikel 4 en
hoofdstuk III wordt onder een kwetsbaar 
land verstaan een land:

Or. en

Motivering

De kwetsbare hogere-middeninkomenslanden moeten begunstigden zijn van de algemene 
preferenties, indien ze geen SAP+-begunstigde zijn.

Amendement 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. en
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Amendement 194
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. es

Motivering

De verhoging van de kwetsbaarheidsdrempel tot 2% is niet gerechtvaardigd. De verhoging is 
buitensporig en kan negatieve gevolgen hebben voor concurrerende minder ontwikkelde 
landen en eventueel ook voor de Europese industrie.

Amendement 195
Laima Liucija Andrikienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. en
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Amendement 196
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. en

Motivering

De drempel voor het invoeraandeel moet 1% blijven, en niet worden opgetrokken tot 2%. De 
door de Commissie voorgestelde drempel van 2% zou het voor reeds concurrerende landen 
mogelijk maken SAP+-begunstigde te zijn, waardoor de voordelen voor de minst ontwikkelde 
landen in het gedrang komen.

Amendement 197
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.
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Or. en

Amendement 198
Emilio Menéndez del Valle

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

(b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. es

Amendement 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 2% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

b) waarvan de invoer in de Europese Unie 
van de in bijlage IX opgenomen producten 
minder vertegenwoordigt dan de drempel 
van 1% in waarde van de totale invoer in 
de Europese Unie van de in bijlage IX 
opgenomen producten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage II opgenomen landen, 
als een gemiddelde tijdens de laatste drie 
opeenvolgende jaren.

Or. en
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Motivering

De drempel voor het invoeraandeel moet 1% blijven, en niet worden opgetrokken tot 2%, 
zoals wordt voorgesteld door de Commissie. Deze drempel van 2% zou het voor reeds 
concurrerende landen mogelijk maken SAP+-begunstigde te zijn, waardoor de voordelen 
voor de minst ontwikkelde landen in het gedrang komen.

Amendement 200
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – deel A – punten 15 bis en 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis. Verdrag inzake de niet-
verspreiding van kernwapens (1968)
15 ter. Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof (1998)

Or. en

Amendement 201
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – deel B – punt 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (1982) 
betreffende de instandhouding en het 
beheer van de grensoverschrijdende en 
over grote afstanden trekkende 
visbestanden

Or. en
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Amendement 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, weekdieren en andere 
ongewervelde waterdieren

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere 
ongewervelde waterdieren, met uitzondering 
van producten bedoeld bij onderverdeling 
0306 13 50

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 203
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren 

S-4c 24 Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten
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61 Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van 
brei- of haakwerk

62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerkS-11b

63 Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen 
van textiel; stellen of assortimenten; 
oude kleren en dergelijke; lompen 
en vodden

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 
met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdeling 
0306 13 50

S-4c 24 Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten, met uitzondering 
van producten bedoeld bij 
onderverdeling 2401 20 35

61 Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van 
brei- of haakwerk, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99

62 Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk, 
met uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen 
van textiel; stellen of assortimenten; 
oude kleren en dergelijke; lompen 
en vodden, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Amendement 204
Paweł Zalewski
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren 

S-4c 24 Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten

61 Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van 
brei- of haakwerk

S-11b
62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, 

andere dan van brei- of haakwerk

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-1b 03 Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en 
andere ongewervelde waterdieren, 
met uitzondering van producten 
bedoeld bij onderverdeling 
0306 13 50

S-4c 24 Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten, met uitzondering 
van producten bedoeld bij 
onderverdeling 2401 20 35

61 Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van 
brei- of haakwerk, met uitzondering 
van de producten bedoeld bij de
onderverdelingen 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99S-11b

62 Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, 
andere dan van brei- of haakwerk, 
met uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling heeft aan het licht gebracht dat er een onbenut potentieel aanwezig is in 
de SAP-verordening om de mogelijkheden voor uitvoer van de minst ontwikkelde landen te 
verhogen door de rechtstreekse concurrentie te verminderen tussen nieuwe "potentiële" 
SAP+-begunstigden (met name Filippijnen en Pakistan) en EBA-begunstigde landen. Met dit 
amendement wordt voorgesteld de eerste tien tarieflijnen die worden uitgevoerd uit EBA-
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begunstigde landen die rechtstreeks concurreren met potentiële nieuwe SAP+-begunstigden 
uit te sluiten van bijlage IX. Hiermee wordt getracht de sectoren van EBA-uitvoer te 
identificeren die zijn blootgesteld aan een sterke concurrentie van de SAP+-landen. 

Amendement 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-4c 24 Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten

Amendement van het Parlement
Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-4c 24 Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide 
tabakssurrogaten, met uitzondering van 
producten bedoeld bij onderverdeling 
2401 20 35

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

S-11b
61 Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of 
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haakwerk

62 Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van 
brei- of haakwerk

63 Hoofdstuk 63
Andere geconfectioneerde artikelen van 
textiel; stellen of assortimenten; oude kleren 
en dergelijke; lompen en vodden

Amendement van het Parlement

Afdeling Hoofdstuk GN-code Omschrijving

61

Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of 
haakwerk, met uitzondering van de producten 
bedoeld bij de onderverdelingen 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 
99

62

Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van 
brei- of haakwerk, met uitzondering van de 
producten bedoeld bij de onderverdelingen 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63

Hoofdstuk 63 Andere geconfectioneerde artikelen van 
textiel; stellen of assortimenten; oude kleren 
en dergelijke; lompen en vodden, met 
uitzondering van de producten bedoeld bij de 
onderverdelingen 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 207
Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – tabel
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Door de Commissie voorgestelde tekst
Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving

S-16 84 Hoofdstuk 84
Kernreactoren, stoomketels, machines, 
toestellen en mechanische werktuigen, 
alsmede delen daarvan

Amendement van het Parlement
Afdeling Hoofdstuk CN Code Omschrijving

S-16 Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Justification

De verplaatsing van nucleaire industrie naar ontwikkelingslanden mag niet worden 
aangemoedigd door de SAP+-regeling.


