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Poprawka 25
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Celem Unii Europejskiej jest 
zdefiniowanie i realizacja działań 
wspierających zrównoważony rozwój 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy 
krajów rozwijających się, przy czym celem 
nadrzędnym jest eliminacja ubóstwa.

(3) Celem Unii Europejskiej jest 
zdefiniowanie i realizacja działań 
wspierających zrównoważony rozwój 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy 
krajów rozwijających się, przy czym celem 
nadrzędnym jest eliminacja ubóstwa i 
przyczynienie się do realizacji milenijnych 
celów rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst odnosi się do jednego z kluczowych celów polityki UE wobec krajów rozwijających się.

Poprawka 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 
732/2008 wprowadzające ogólny system 
preferencji taryfowych na okres od dnia 1 
stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., 
rozszerzone rozporządzeniem (UE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr … 
zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) 
nr 732/2008, wprowadza ogólny system 
preferencji taryfowych („system”) do 
momentu rozpoczęcia stosowania 

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 
732/2008 wprowadzające ogólny system 
preferencji taryfowych na okres od dnia 1 
stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., 
rozszerzone rozporządzeniem (UE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr … 
zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) 
nr 732/2008, wprowadza ogólny system 
preferencji taryfowych („system”) do 
momentu rozpoczęcia stosowania 
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niniejszego rozporządzenia. Po tym czasie 
system powinien obowiązywać bez daty 
wygaśnięcia. Należy jednak 
przeprowadzić jego przegląd po pięciu 
latach od jego wejścia w życie.

niniejszego rozporządzenia. Po tym czasie 
system powinien obowiązywać przez okres 
ośmiu lat. Należy przeprowadzić jego 
przegląd po pięciu latach od jego wejścia w 
życie.

Or. en

Poprawka 27
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewniając preferencyjny dostęp do 
rynku Unii, w ramach systemu należy 
wspierać kraje rozwijające się w ich 
wysiłkach na rzecz ograniczania ubóstwa 
oraz promowania dobrych rządów i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
udzielanie im pomocy w zakresie 
wytwarzania dodatkowych przychodów za 
pośrednictwem handlu międzynarodowego, 
które następnie można ponownie 
zainwestować z myślą o ich własnym 
rozwoju. Preferencje taryfowe 
przyznawane w ramach systemu należy 
ukierunkować na pomoc krajom 
rozwijającym się, które mają większe 
potrzeby rozwojowe, handlowe i 
finansowe.

(7) Zapewniając preferencyjny dostęp do 
rynku Unii, w ramach systemu należy 
wspierać kraje rozwijające się w ich 
wysiłkach na rzecz ograniczania ubóstwa 
oraz promowania dobrych rządów i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
udzielanie im pomocy w zakresie 
dywersyfikacji ich gospodarek, a także 
wytwarzania dodatkowych przychodów za 
pośrednictwem handlu międzynarodowego, 
które następnie można ponownie 
zainwestować z myślą o ich własnym 
rozwoju. Preferencje taryfowe 
przyznawane w ramach systemu należy 
ukierunkować na pomoc krajom 
rozwijającym się, które mają większe 
potrzeby rozwojowe, handlowe i 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dywersyfikacja gospodarkijest kluczowym czynnikiem sprzyjającym wyjściu kraju 
rozwijającego się z ubóstwa.
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Poprawka 28
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewniając preferencyjny dostęp do 
rynku Unii, w ramach systemu należy 
wspierać kraje rozwijające się w ich 
wysiłkach na rzecz ograniczania ubóstwa
oraz promowania dobrych rządów i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
udzielanie im pomocy w zakresie 
wytwarzania dodatkowych przychodów za 
pośrednictwem handlu międzynarodowego, 
które następnie można ponownie 
zainwestować z myślą o ich własnym 
rozwoju. Preferencje taryfowe 
przyznawane w ramach systemu należy 
ukierunkować na pomoc krajom 
rozwijającym, które mają większe potrzeby 
rozwojowe, handlowe i finansowe.

(7) Zapewniając preferencyjny dostęp do 
rynku Unii, w ramach systemu należy 
wspierać kraje rozwijające się w ich 
wysiłkach na rzecz ograniczania ubóstwa,
promowania dobrych rządów i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
promowanie rozwoju przemysłu i
dywersyfikacji ich gospodarek oraz
udzielanie im pomocy w zakresie 
wytwarzania dodatkowych przychodów za 
pośrednictwem handlu międzynarodowego, 
które następnie można ponownie 
zainwestować z myślą o ich własnym 
rozwoju. Preferencje taryfowe 
przyznawane w ramach systemu należy 
ukierunkować na pomoc krajom 
rozwijającym się, które mają większe 
potrzeby rozwojowe, handlowe i 
finansowe.

Or. lt

Poprawka 29
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsze zmienione rozporządzenie
jest instrumentem UE zapewniającym 
zgodność z art. 37 ust. 6 umowy o 
partnerstwie AKP-UE, w której 
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stwierdzono, że „Wspólnota oceni sytuację 
państw niebędących państwami najmniej 
rozwiniętymi, które po konsultacjach ze 
Wspólnotą zdecydują, że nie są w stanie 
przystąpić do umów o partnerstwie 
gospodarczym, oraz zbada wszelkie 
możliwości alternatywne w celu 
przedstawienia tym państwom nowych 
ram handlowych, odpowiadających ich 
bieżącej sytuacji oraz zgodnych z 
zasadami WTO”.

Or. en

Uzasadnienie

System ten nie powinien być wykorzystywany jako sposób na zmuszenie państw AKP do 
zawarcia umów o partnerstwie gospodarczym. Jeśli z jakiegokolwiek powodu państwa te nie 
chcą ich podpisywać, powinny nadal móc korzystać z preferencji w ramach systemu GSP.

Poprawka 30
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim 
dochodzie mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie, mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Niemniej 
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scentralizowanych na rynkowe. Kraje te
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 
sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim lub średnio-
wysokim dochodzie z preferencji 
taryfowych przewidzianych w ramach 
systemu zwiększa presję konkurencyjną na 
wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych 
na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie. W celu zachowania spójności nie 
należy rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

jednak niektóre kraje, które zostały 
sklasyfikowane przez Bank Światowy jako 
kraje o średnio wysokim dochodzie, są 
nadal podatne na zagrożenia z powodu 
braku dywersyfikacji i ich
niewystarczającej integracji z gospodarką 
światową . Kraje o wysokim dochodzie i 
kraje o średnio wysokim dochodzie 
niepodatne na zagrożenia nie mają takich 
samych potrzeb rozwojowych, handlowych 
i finansowych jak pozostałe kraje 
rozwijające się; znajdują się one na innym 
etapie rozwoju gospodarczego, tj. nie 
znajdują się w sytuacji podobnej do tej, w 
której znajdują się bardziej podatne na 
zagrożenia kraje rozwijające się, a zatem, 
aby zapobiec nieuzasadnionej 
dyskryminacji, należy traktować je inaczej. 
Ponadto korzystanie przez kraje o wysokim 
dochodzie lub kraje o średnio wysokim
dochodzie niepodatne na zagrożenia z 
preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach systemu zwiększa presję 
konkurencyjną na wywóz z biedniejszych, 
bardziej podatnych na zagrożenia krajów, a 
zatem mogłoby spowodować nałożenie 
nieuzasadnionego obciążenia na te kraje 
rozwijające się, które są bardziej podatne 
na zagrożenia. W ramach rozwiązania 
ogólnego uwzględnia się fakt, że potrzeby 
rozwojowe, finansowe i handlowe 
podlegają zmianom, oraz gwarantuje się, 
że rozwiązanie to pozostaje otwarte, jeżeli 
sytuacja danego kraju ulega zmianie. W 
celu zachowania spójności nie należy 
rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
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dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

Or. en

Uzasadnienie

Kategoria krajów o średnio wysokim dochodzie obejmuje ponad 30 krajów, które spełniają 
kryteria podatności na zagrożenia określone w obecnym systemie GSP. W związku z tym nie 
należy traktować wszystkich krajów o średnio wysokim dochodzie jako krajów o wysokim 
dochodzie. Połączenie kryterium dochodu z kryterium podatności na zagrożenia stwarza 
adekwatniejsze narzędzie umożliwiające ukierunkowanie korzyści płynących z systemu GSP 
na kraje najbardziej potrzebujące.

Poprawka 31
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim
dochodzie mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Kraje te 
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio wysokim
dochodzie, które charakteryzują się 
bardzo wysokim lub wysokim 
wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI),
mają poziom dochodu na mieszkańca i
poziom rozwoju gospodarczego
umożliwiający im osiągnięcie wyższych 
poziomów dywersyfikacji bez preferencji 
taryfowych przyznawanych w ramach 
systemu. Zaliczają się do nich gospodarki, 
które pomyślnie ukończyły transformację z 
gospodarek scentralizowanych na 
rynkowe. Kraje te nie mają takich samych 
potrzeb rozwojowych, handlowych i 
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sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim lub średnio-
wysokim dochodzie z preferencji 
taryfowych przewidzianych w ramach 
systemu zwiększa presję konkurencyjną na 
wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych 
na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie. W celu zachowania spójności nie 
należy rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

finansowych jak pozostałe kraje 
rozwijające się; znajdują się one na innym 
etapie rozwoju gospodarczego, tj. nie 
znajdują się w sytuacji podobnej do tej, w 
której znajdują się bardziej podatne na 
zagrożenia kraje rozwijające się, a zatem, 
aby zapobiec nieuzasadnionej 
dyskryminacji, należy traktować je inaczej. 
Ponadto korzystanie przez kraje o wysokim 
lub średnio wysokim dochodzie z 
preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach systemu zwiększa presję 
konkurencyjną na wywóz z biedniejszych, 
bardziej podatnych na zagrożenia krajów, a 
zatem mogłoby spowodować nałożenie 
nieuzasadnionego obciążenia na te kraje 
rozwijające się, które są bardziej podatne 
na zagrożenia. W ramach rozwiązania 
ogólnego uwzględnia się fakt, że potrzeby 
rozwojowe, finansowe i handlowe 
podlegają zmianom, oraz gwarantuje się, 
że rozwiązanie to pozostaje otwarte, jeżeli 
sytuacja danego kraju ulega zmianie. W 
celu zachowania spójności nie należy 
rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

Or. en

Poprawka 32
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim
dochodzie, mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Kraje te 
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 
sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim lub średnio-
wysokim dochodzie z preferencji 
taryfowych przewidzianych w ramach 
systemu zwiększa presję konkurencyjną na 
wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych 
na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie. W celu zachowania spójności nie 
należy rozszerzać preferencji taryfowych 

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio wysokim
dochodzie w wystarczającym stopniu 
zaangażowane w handel międzynarodowy, 
mają poziom dochodu na mieszkańca 
umożliwiający im osiągnięcie wyższych 
poziomów dywersyfikacji bez preferencji 
taryfowych przyznawanych w ramach 
systemu. Zaliczają się do nich gospodarki, 
które pomyślnie ukończyły transformację z 
gospodarek scentralizowanych na 
rynkowe. Kraje te nie mają takich samych 
potrzeb rozwojowych, handlowych i 
finansowych jak pozostałe kraje 
rozwijające się; znajdują się one na innym 
etapie rozwoju gospodarczego, tj. nie 
znajdują się w sytuacji podobnej do tej, w 
której znajdują się bardziej podatne na 
zagrożenia kraje rozwijające się, a zatem, 
aby zapobiec nieuzasadnionej 
dyskryminacji, należy traktować je inaczej. 
Ponadto korzystanie przez kraje o wysokim 
dochodzie lub kraje o średnio wysokim
dochodzie, które w wystarczającym 
stopniu są zaangażowane w handel 
międzynarodowy, z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach systemu 
zwiększa presję konkurencyjną na wywóz 
z biedniejszych, bardziej podatnych na 
zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
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przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie. W celu zachowania spójności nie 
należy rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

Or. es

Uzasadnienie

Kraje o średnio wysokim dochodzie stanowią bardzo niejednorodną grupę. Gospodarki wielu 
z nich są jeszcze bardzo podatne na zagrożenia i mogłyby ponieść poważne szkody, gdyby 
wycofano preferencje handlowe przewidziane w ramach GSP. Nie należy wycofywać 
preferencji względem wszystkich krajów należących do tej grupy, lecz tylko względem tych 
krajów o średnio wysokim dochodzie, które w wystarczającym stopniu są zaangażowane w 
gospodarkę światową i dzięki temu mogą obejść się bez pomocy przyznawanej w ramach 
GSP.

Poprawka 33
Emilio Menéndez del Valle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
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potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim 
dochodzie, mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Kraje te 
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 
sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim lub średnio-
wysokim dochodzie z preferencji 
taryfowych przewidzianych w ramach 
systemu zwiększa presję konkurencyjną na 
wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych 
na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie. W celu zachowania spójności nie 
należy rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
krajowi korzystającemu i podmiotom 

potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie, mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Kraje te 
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 
sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim dochodzie lub 
kraje, które w wystarczającym stopniu są 
zaangażowane w handel międzynarodowy,
z preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach systemu zwiększa presję 
konkurencyjną na wywóz z biedniejszych, 
bardziej podatnych na zagrożenia krajów, a 
zatem mogłoby spowodować nałożenie 
nieuzasadnionego obciążenia na te kraje 
rozwijające się, które są bardziej podatne 
na zagrożenia. W ramach rozwiązania 
ogólnego uwzględnia się fakt, że potrzeby 
rozwojowe, finansowe i handlowe 
podlegają zmianom, oraz gwarantuje się, 
że rozwiązanie to pozostaje otwarte, jeżeli 
sytuacja danego kraju ulega zmianie. W 
celu zachowania spójności nie należy 
rozszerzać preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach rozwiązania 
ogólnego na kraje rozwijające się, które 
korzystają z zawartej z Unią Europejską 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, zapewniającej w zakresie 
zasadniczo wszystkich obszarów handlu co 
najmniej taki sam poziom preferencji 
taryfowych jak system. Aby zapewnić 
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gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

krajowi korzystającemu i podmiotom 
gospodarczym czas na zorganizowane 
przystosowanie się, rozwiązanie ogólne 
należy w dalszym ciągu przyznawać na 
dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania 
umowy o preferencyjnym dostępie do 
rynku, a datę tę należy określić w wykazie 
krajów korzystających z rozwiązania 
ogólnego.

Or. es

Poprawka 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) System ten jest rozwiązaniem 
zastępczym dla krajów AKP, które nie 
chcą zawierać umów o partnerstwie 
gospodarczym.

Or. en

Uzasadnienie

Z różnych powodów wiele krajów AKP nie planuje zawierać umów o partnerstwie 
gospodarczym i nie powinno się ich do tego zmuszać pod groźbą wykluczenia z obecnego 
systemu.

Poprawka 35
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Integracja regionalna jest ważnym 
instrumentem zrównoważonego rozwoju i 
ważnym etapem na drodze do 
uczestnictwa w wielostronnej wymianie 
handlowej. Ważne jest, aby starania 
krajów najsłabiej rozwiniętych na rzecz 
integracji regionalnej nie były tłumione 
poprzez tworzenie różnych systemów 
dostępu do rynku ważnych partnerów 
handlowych i wspólnie z tymi partnerami, 
w tym systemów związanych z regułami 
pochodzenia. Kraje rozwijające się i kraje 
najsłabiej rozwinięte, które wspólnie 
budują bloki gospodarcze, mają wspólne 
potrzeby rozwojowe, handlowe i 
finansowe. W związku z tym kraje 
rozwijające się, które leżą w najsłabiej 
rozwiniętym regionie, tzn. unii celnej lub
strefy wolnego handlu, której większość 
członków stanowią kraje najsłabiej 
rozwinięte i wszystkie spośród nich 
zobowiązały się do stworzenia unii celnej 
pomiędzy sobą, powinny mieć możliwość 
skorzystania z takich samych 
szczególnych rozwiązań jak kraje 
najsłabiej rozwinięte.

Or. en

Uzasadnienie

W powyższym nowym punkcie preambuły zawarto uzasadnienie wprowadzenia pojęcia 
regionów najsłabiej rozwiniętych oraz udostępniania krajom w tych regionach takich samych 
rozwiązań jak krajom najsłabiej rozwiniętym.

Poprawka 36
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W ramach rozwiązania szczególnego 
dla krajów najsłabiej rozwiniętych należy 
nadal przyznawać bezcłowy dostęp do 
rynku Unii Europejskiej w odniesieniu do 
produktów pochodzących z krajów 
najsłabiej rozwiniętych uznanych i 
sklasyfikowanych przez Narody 
Zjednoczone, z wyłączeniem handlu 
bronią. Dla krajów usuniętych przez ONZ 
z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych 
należy ustalić okres przejściowy, aby 
złagodzić ewentualne negatywne skutki 
spowodowane zniesieniem preferencji 
taryfowych przyznanych w ramach tego 
rozwiązania. Preferencje taryfowe 
przewidziane w ramach rozwiązania 
szczególnego dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych należy nadal przyznawać tym 
najsłabiej rozwiniętym krajom, które 
korzystają z innej zawartej z Unią 
Europejską umowy o preferencyjnym 
dostępie do rynku.

(15) W ramach rozwiązania szczególnego 
dla krajów i regionów najsłabiej 
rozwiniętych należy nadal przyznawać 
bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do 
rynku Unii Europejskiej w odniesieniu do 
produktów pochodzących z krajów 
uznanych i sklasyfikowanych przez 
Narody Zjednoczone za najsłabiej 
rozwinięte lub krajów należących do 
regionów najsłabiej rozwiniętych, z 
wyłączeniem handlu bronią. Dla krajów 
usuniętych przez ONZ z wykazu krajów 
najsłabiej rozwiniętych lub krajów, które
kiedyś zaliczane były do regionu najsłabiej 
rozwiniętego, należy ustalić okres 
przejściowy, aby złagodzić ewentualne 
negatywne skutki spowodowane 
zniesieniem preferencji taryfowych 
przyznanych w ramach tego rozwiązania. 
Preferencje taryfowe przewidziane w 
ramach rozwiązania szczególnego dla 
krajów i regionów najsłabiej rozwiniętych 
należy nadal przyznawać tym najsłabiej 
rozwiniętym krajom, które korzystają z 
innej zawartej z Unią Europejską umowy o 
preferencyjnym dostępie do rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły należy dostosować w związku z wprowadzeniem regionów najsłabiej 
rozwiniętych w nowym punkcie preambuły 14a.

Poprawka 37
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby promować właściwe produkty
przemysłowe, które kwalifikują się do 
preferencyjnego traktowania taryfowego, 
regionalna kumulacja reguł pochodzenia 
powinna mieć zastosowanie do regionów 
najsłabiej rozwiniętych, jeśli do leżących 
w nich krajów stosują się te same reguły 
pochodzenia. Regionów najsłabiej 
rozwiniętych nie należy wyłączać z 
kumulacji regionalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Regionalna kumulacja reguł pochodzenia jest ważnym narzędziem rozwoju, ponieważ reguły 
te przyczyniają się do osiągnięcia wyższego stopnia specjalizacji wśród zrzeszonych krajów i 
umożliwiają im skuteczne korzystanie z preferencji w dostępie do rynku.

Poprawka 38
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Kumulacja pochodzenia jest 
ważnym ułatwieniem umożliwiającym 
krajom posługującym się tymi samymi 
regułami pochodzenia wspólne działanie 
w celu wytwarzania produktów, które 
kwalifikują się do preferencyjnego 
traktowania taryfowego. Obejmuje ona 
kumulacje dwustronną, kumulację z 
Norwegią, Szwajcarią i Turcją, kumulację 
regionalną i rozszerzoną. Kumulacja 
regionalna powinna być stosowana w 
przypadku regionów najsłabiej 
rozwiniętych. Regionów najsłabiej 
rozwiniętych nie należy wyłączać z 
kumulacji regionalnej. Krajom 
wchodzącym w skład regionów najsłabiej 
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rozwiniętych należy umożliwić czerpanie 
dalszych korzyści z kumulacji z krajami, 
które są stronami umów o wolnym handlu 
zawartych przez UE.

Or. en

Uzasadnienie

Reguły pochodzenia są bardzo ważne dla umożliwienia wszystkim krajom skutecznego 
wykorzystywania preferencji w dostępie do rynku. Aby zapewnić efektywność oferowanych 
preferencji, kumulację pochodzenia należy zaoferować regionom najsłabiej rozwiniętym.

Poprawka 39
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 3,5 punktu procentowego w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 
tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 20%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 5,5 punktu procentowego w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 
tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 25%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Niewielkie obniżenia zaproponowane przez Komisję oznaczają, że koszty dodatkowej 
biurokracji związanej z uzyskaniem preferencji często przewyższają korzyści ich uzyskania. 
Większe obniżenie stawek do 5,5 punktu procentowego lub 25% w przypadku tekstyliów 
zwiększyłoby wartość preferencji dla krajów rozwijających się i dzięki temu uzyskanie 
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preferencji byłoby dla nich opłacalne.

Poprawka 40
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 3,5 punktu procentowego w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 
tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 20%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 3 punkty procentowe w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 
tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 20%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

Or. en

Poprawka 41
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 3,5 punktu procentowego w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 

(19) Takie obniżenie stawki powinno być 
wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa handlowe do korzystania 
z możliwości stwarzanych przez system. 
Cła ad valorem należy zatem zasadniczo 
obniżyć o stawkę zryczałtowaną 
wynoszącą 3 punkty procentowe w 
stosunku do stawki celnej dla krajów 
objętych klauzulą najwyższego 
uprzywilejowania, natomiast cła na włókna 
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tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 20%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

tekstylne i wyroby włókiennicze należy 
obniżyć o 20%. Cła specyficzne należy 
obniżyć o 30%. Jeżeli określone zostało cło 
minimalne, takie minimalne cło nie 
powinno być stosowane.

Or. de

Poprawka 42
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczególne rozwiązanie dotyczące 
krajów najsłabiej rozwiniętych.

c) szczególne rozwiązanie dotyczące 
krajów i regionów najsłabiej rozwiniętych.

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. Dzięki tej poprawce regionom najsłabiej rozwiniętym 
będzie można oferować takie same rozwiązania jak krajom najsłabiej rozwiniętym.

Poprawka 43
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „kraje korzystające z EBA” oznaczają e) „kraje korzystające z EBA” oznaczają 
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kraje korzystające ze szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego 
krajów najsłabiej rozwiniętych 
wymienione w załączniku IV;

kraje korzystające ze szczególnego 
rozwiązania dotyczącego krajów i 
regionów najsłabiej rozwiniętych 
wymienione w załączniku IV;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „motywacyjnego” został użyty błędnie, ponieważ odnosi się on konkretnie do systemu 
GSP Plus. Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W 
GSP nie należy tworzyć innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. Poprawka ta dostosowuje definicję „krajów 
korzystających z EBA” w związku z wprowadzeniem koncepcji regionów najsłabiej 
rozwiniętych.

Poprawka 44
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „region najsłabiej rozwinięty” oznacza 
unię celną lub strefę wolnego handlu, 
której większość członków stanowią kraje 
najsłabiej rozwinięte i wszystkie spośród 
nich zobowiązały się do stworzenia unii 
celnej pomiędzy sobą za pomocą prawnie 
wiążącego instrumentu określającego 
czasowe ramy wdrożenia;

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy tworzyć innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość stanowią 
kraje najsłabiej rozwinięte. W związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych powinny również dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”. Powyższy termin 
należy dodać do definicji.
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Poprawka 45
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „sekcja systemu GSP” oznacza sekcję 
wymienioną w załączniku V i ustanowioną 
na podstawie sekcji i działów Wspólnej 
Taryfy Celnej;

i) „sekcja systemu GSP” oznacza sekcję 
wymienioną w załączniku V i załączniku 
IX, ustanowioną na podstawie sekcji i 
działów Wspólnej Taryfy Celnej;

Or. en

Poprawka 46
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
przez trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. en

Uzasadnienie

Liczne kraje o średnio wysokich dochodach są podatne na zagrożenia i powinny nadal 
czerpać korzyści z preferencji taryfowych w ramach ogólnego rozwiązania preferencyjnego

Poprawka 47
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
przez trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 48
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
przez trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. en

Poprawka 49
Daniel Caspary
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie przez 
dwa kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiednie sklasyfikowanie danego kraju przez Bank Światowy wymaga dodatkowego 
czasu ze względu na obowiązkowe gromadzenie danych i ich ocenę.

Poprawka 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie przez 
dwa kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. en

Poprawka 51
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
udział w światowym wywozie towarów 
przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Poprawka 52
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie i 
charakteryzujący się bardzo wysokim lub
wysokim poziomem rozwoju społecznego 
określanym na podstawie HDI przez trzy 
kolejne lata bezpośrednio poprzedzające 
aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. en

Poprawka 53
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
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trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

udział w światowym wywozie towarów 
przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Poprawka 54
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
udział w światowym wywozie towarów 
przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie kolejnego kryterium związanego z poziomem udziału w światowym handlu. Do tych 
obliczeń wykorzystuje się oficjalne dane WTO dotyczące czołowych eksporterów w 
międzynarodowym handlu towarami (z wyłączeniem handlu wewnątrzunijnego).

Poprawka 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
udział w światowym wywozie towarów 
przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
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korzystających; bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Poprawka 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
udział w światowym wywozie towarów 
przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnego systemu preferencji należy wykluczyć duże gospodarki wschodzące, które są już 
dobrze zintegrowane ze światowym handlem: nie tylko nie potrzebują one szczególnych 
preferencji taryfowych do wspierania rozwoju, lecz także są w stanie konkurować ze 
słabszymi gospodarkami w szerokim zakresie produktów i w związku z tym czerpać wszelkie 
korzyści z preferencji systemu GSP. Pomimo istnienia mechanizmu znoszenia preferencji 
włączenie głównych gospodarek handlowych do GSP wydaje się nielogiczne.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio wysokim dochodzie lub jego 
udział w światowym wywozie towarów 
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poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

przekraczał 1% przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 58
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o średnio wysokim
dochodzie, a jego udział w światowym 
wywozie towarów przekroczył 1% przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację krajów 
korzystających;

Or. es

Poprawka 59
Emilio Menéndez del Valle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 
poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie
lub jego udział w światowym wywozie 
towarów przekroczył 1% przez trzy kolejne 
lata bezpośrednio poprzedzające 
aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

Or. es

Poprawka 60
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) lub
został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o średnio wysokim 
dochodzie przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających i nie jest 
uznawany za kraj podatny na zagrożenia 
w rozumieniu załącznika VII; podatność 
na zagrożenia odnosi się do braku 
dywersyfikacji i niewystarczającego 
udziału w międzynarodowej wymianie 
handlowej;

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie kryterium dochodu z kryterium podatności na zagrożenia stwarza adekwatniejsze 
narzędzie umożliwiające ukierunkowanie GSP na kraje najbardziej potrzebujące.
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Poprawka 61
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o średnio wysokim 
dochodzie przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających, a wartość 
przywozu z tego kraju do Unii 
Europejskiej produktów z siedmiu 
największych sekcji systemu GSP 
wymienionych w załączniku V stanowi 
mniej niż 95% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V jako 
średnia w ciągu trzech kolejnych lat;

Or. en

Poprawka 62
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 lit. b) nie ma zastosowania w 
przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych.

2. Ustęp 1 lit. b) nie ma zastosowania w 
przypadku krajów i regionów najsłabiej 
rozwiniętych.

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. W związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów 
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najsłabiej rozwiniętych powinny również dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”, a 
termin „regiony najsłabiej rozwinięte” należy dodać do artykułów, w których mowa o krajach 
najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 63
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma 
zastosowanie po upływie roku od daty 
wejścia w życie tej decyzji;

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) i aa) będzie 
stopniowo wdrażana w ciągu sześciu lat;

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne negatywne skutki zniesienia preferencji powinny być ograniczone poprzez 
właściwe okresy przejściowe, dzięki którym producenci, których może to dotyczyć, będą mieli 
wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych warunków.

Poprawka 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma 
zastosowanie po upływie roku od daty 
wejścia w życie tej decyzji;

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma 
zastosowanie po upływie sześciu miesięcy
od daty wejścia w życie tej decyzji;
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Or. en

Poprawka 65
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma 
zastosowanie po upływie roku od daty 
wejścia w życie tej decyzji;

a) decyzja o usunięciu z wykazu krajów 
korzystających z systemu GSP danego 
kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 i na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma 
zastosowanie po upływie 9 miesięcy od 
daty wejścia w życie tej decyzji;

Or. de

Poprawka 66
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 5,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 25%.

Or. en

Uzasadnienie

Niewielkie obniżenia zaproponowane przez Komisję oznaczają, że koszty dodatkowej 
biurokracji związanej z uzyskaniem preferencji często przewyższają korzyści ich uzyskania. 
Większe obniżenie stawek do 5,5 punktu procentowego lub 25% w przypadku tekstyliów 
zwiększyłoby wartość preferencji dla krajów rozwijających się i dzięki temu uzyskanie 
preferencji byłoby dla nich opłacalne.
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Poprawka 67
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 15%.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest uatrakcyjnienie szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, a zatem ograniczenia dla jedwabiu, wełny, 
bawełny, włókien tekstylnych oraz licznych tekstyliów i dywanów z krajów, które nie 
ratyfikują ani nie wdrażają stosownych konwencji ONZ, obniża się z 20% do 15%. 
Skorzystają na tym również kraje najsłabiej rozwinięte.

Poprawka 68
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

Or. en

Poprawka 69
Daniel Caspary
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

Or. de

Poprawka 70
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

Or. en

Poprawka 71
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
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obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

Or. en

Poprawka 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków ujawniła, że w rozporządzeniu w sprawie GSP kryje się niewykorzystany 
potencjał w zakresie zwiększenia szans na wywóz towarów dla krajów najsłabiej rozwiniętych 
oraz krajów małych i podatnych na zagrożenia. W poprawce tej proponuje się poszerzenie 
preferencji na korzyść krajów korzystających z GSP Plus i EBA.

Poprawka 73
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.

2. Cła ad valorem określone we Wspólnej 
Taryfie Celnej na produkty wymienione w 
załączniku V jako produkty wrażliwe 
obniża się o 3 punkty procentowe. Dla 
produktów z sekcji XIa) i XIb) systemu 
GSP obniżka ta wynosi 20%.
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Or. en

Uzasadnienie

W świetle znacznych korzyści płynących z handlu głównym celem nowego rozporządzenia w 
sprawie GSP powinna być pełna integracja ze światowym handlem małych gospodarek 
podatnych na zagrożenia (zwłaszcza krajów najsłabiej rozwiniętych). W poprawce tej 
proponuje się poszerzenie preferencji na korzyść krajów korzystających z EBA i GSP Plus, a 
jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla innych, bardziej zaawansowanych 
krajów rozwijających się.

Poprawka 74
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3,5 punktu 
procentowego na produkty, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
stosuje się te preferencyjne stawki celne.

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3 punkty procentowe
na produkty, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, stosuje się te 
preferencyjne stawki celne.

Or. en

Poprawka 75
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
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wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3,5 punktu 
procentowego na produkty, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
stosuje się te preferencyjne stawki celne.

wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3 punkty procentowe
na produkty, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, stosuje się te 
preferencyjne stawki celne.

Or. de

Poprawka 76
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3,5 punktu 
procentowego na produkty, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
stosuje się te preferencyjne stawki celne.

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3 punkty procentowe
na produkty, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, stosuje się te 
preferencyjne stawki celne.

Or. en

Poprawka 77
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
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Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3,5 punktu 
procentowego na produkty, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
stosuje się te preferencyjne stawki celne.

Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3 punkty procentowe
na produkty, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, stosuje się te 
preferencyjne stawki celne.

Or. en

Poprawka 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3,5 punktu 
procentowego na produkty, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
stosuje się te preferencyjne stawki celne.

3. Jeżeli preferencyjne stawki celne 
obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad 
valorem określonych we Wspólnej Taryfie 
Celnej mających zastosowanie na dzień 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przewidują obniżenie taryf 
celnych o więcej niż 3 punkty procentowe
na produkty, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, stosuje się te 
preferencyjne stawki celne.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków ujawniła, że w rozporządzeniu w sprawie GSP kryje się niewykorzystany 
potencjał w zakresie zwiększenia szans na wywóz towarów dla krajów najsłabiej rozwiniętych 
oraz krajów małych i podatnych na zagrożenia. W poprawce tej proponuje się poszerzenie 
preferencji na korzyść krajów korzystających z GSP Plus i EBA.

Poprawka 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 12, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
pochodzących z kraju korzystającego z 
systemu, jeżeli średnia wartość przywozu 
Unii Europejskiej takich produktów z 
danego kraju przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

Or. en

Poprawka 80
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 9, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
pochodzących z kraju korzystającego z 
systemu, jeżeli średnia wartość przywozu 
Unii Europejskiej takich produktów z 
danego kraju przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

Or. en
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Poprawka 81
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 9, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

Or. en

Poprawka 82
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 9, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
pochodzących z kraju korzystającego z 
systemu, jeżeli średnia wartość przywozu 
Unii Europejskiej takich produktów z 
danego kraju korzystającego z systemu 
przez trzy kolejne lata przekracza progi 
wymienione w załączniku VI Progi oblicza 
się jako odsetek całkowitej wartości 
przywozu do Unii Europejskiej tego 
samego produktu ze wszystkich krajów 
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systemu GSP. korzystających z systemu GSP.

Or. en

Uzasadnienie

Znoszenie preferencji powinno w dalszym ciągu mieć zastosowanie również do krajów 
korzystających z GSP Plus.

Poprawka 83
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 12, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
pochodzących z kraju korzystającego z 
systemu, jeżeli średnia wartość przywozu 
Unii Europejskiej takich produktów z 
danego kraju przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

Or. en

Uzasadnienie

Znoszenie preferencji jest kluczowym mechanizmem na rzecz pobudzania konkurencyjności w 
krajach o niższym stopniu konkurencyjności i dywersyfikacji. Aby wesprzeć ten proces, 
Komisja wprowadziła również bardziej szczegółowe sekcje produktów, co sprzyja 
ukierunkowanemu mechanizmowi znoszenia preferencji. Jeśli produkty pochodzące z państwa 
korzystającego z systemu osiągną globalną konkurencyjność, ale nadal będą objęte 
preferencjami taryfowymi, zmniejszą szansę mniej konkurencyjnych krajów korzystających na 
osiągnięcie wyższej pozycji.
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Poprawka 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu
GSP pochodzących z kraju korzystającego 
z systemu GSP, jeżeli średnia wartość 
przywozu Unii Europejskiej takich 
produktów z danego kraju korzystającego z 
systemu GSP przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

1. Preferencje taryfowe, o których mowa w
art. 7 i 9, zawiesza się w stosunku do 
produktów zawartych w sekcji systemu 
pochodzących z kraju korzystającego z 
systemu, jeżeli średnia wartość przywozu 
Unii Europejskiej takich produktów z 
danego kraju przez trzy kolejne lata 
przekracza progi wymienione w załączniku 
VI. Progi oblicza się jako odsetek 
całkowitej wartości przywozu do Unii 
Europejskiej tego samego produktu ze 
wszystkich krajów korzystających z 
systemu GSP.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 85
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W każdym przypadku zmiany 
załącznika II zgodnie z kryteriami 

6. W każdym przypadku zmiany 
załącznika II zgodnie z kryteriami 
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określonymi w art. 4 Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika VI w celu 
dostosowania warunków wymienionych w 
tym załączniku celem zachowania 
proporcjonalnie takiej samej wartości 
sekcji produktów objętych znoszeniem 
preferencji jak ta określona w ust. 1.

określonymi w art. 4 Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika VI w celu 
dostosowania warunków wymienionych w 
tym załączniku celem zachowania 
proporcjonalnie takiej samej wartości 
sekcji produktów objętych znoszeniem 
preferencji jak ta określona w ust. 1 
niniejszego artykułu. Podczas 
wprowadzania takich dostosowań Komisja 
uwzględnia również ograniczanie łącznej 
wartości przywozu do Unii Europejskiej 
pochodzącego ze wszystkich krajów 
korzystających z GSP, które miało miejsce 
od ostatniego dostosowania z powodu 
skumulowanego efektu zastosowania ust. 
1 niniejszego artykułu oraz ograniczenia 
preferencji systemu GSP w wyniku 
podpisania dwustronnych i 
wielostronnych umów handlowych z 
udziałem Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki zniesienia preferencji w odniesieniu do produktów powinny zostać dostosowane w 
przypadku zmniejszenia łącznej wartości przywozu do Unii Europejskiej z krajów 
korzystających z GSP. Należy również uwzględnić zniesienie preferencji w odniesieniu do 
produktów i zwiększoną presję konkurencyjną wynikające z dodatkowego otwarcia rynku w 
wyniku podpisania dwustronnych i wielostronnych umów handlowych UE z państwami 
trzecimi lub innymi regionami

Poprawka 86
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 

b) ratyfikował i skutecznie wdrożył
wszystkie konwencje wymienione w 
załączniku VIII;
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wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli w pierwszej kolejności celem ma być wykrycie poważnych przypadków naruszenia, próg 
skorzystania z systemu jest za niski.

Poprawka 87
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII bez 
żadnych zastrzeżeń, które są sprzeczne z 
celami i założeniami tych konwencji, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących i we wszelkich 
materiałach dowodowych nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

Or. en

Poprawka 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje b) ratyfikował wszystkie konwencje 
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wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

wymienione w załączniku VIII bez 
żadnych zastrzeżeń, które są sprzeczne z 
celami i założeniami tych konwencji, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących i we wszelkich 
materiałach dowodowych nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

Or. en

Poprawka 89
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII bez 
większych zastrzeżeń, a w najbardziej 
aktualnych dostępnych wnioskach 
odpowiednich organów monitorujących nie 
stwierdzono poważnego naruszenia 
skutecznego wykonania którejkolwiek z 
tych konwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Warunki przyjęcia do systemu GSP Plus są nadal niejasne, zwłaszcza w odniesieniu do 
„skutecznego wdrożenia” konwencji. W art. 9 lit. b) mowa jest o „poważnym naruszeniu” 
wykrytym w najbardziej aktualnych wnioskach odpowiednich organów monitorujących 
powyższe konwencje. Nie należy wprawdzie zaniedbywać podstawowych założeń GSP Plus, 
ale błędne interpretacje mogą dotyczyć ratyfikacji z zastrzeżeniami, zwłaszcza gdy naruszenie 
to dotyczy istotnych elementów konwencji.

Poprawka 90
Mário David, Cristiana Muscardini



AM\889586PL.doc PE480.597v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII bez 
żadnych zastrzeżeń, które są sprzeczne z 
celami i założeniami tych konwencji, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących i we wszelkich 
materiałach dowodowych nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 91
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII;
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Or. en

Poprawka 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zniósł karę śmierci.

Or. en

Poprawka 93
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym przypadku zmiany 
załącznika II Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany 
załącznika VII na potrzeby 
przeprowadzenia przeglądu progów 
podatności na zagrożenia wymienionych w 
załączniku VII ust. 1 lit. b) w celu 
zachowania proporcjonalnie tej samej 
wartości progu podatności na zagrożenia 
jak ta obliczona zgodnie z załącznikiem 
VII.

2. W każdym przypadku zmiany 
załącznika II Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany 
załącznika VII na potrzeby 
przeprowadzenia przeglądu progów 
podatności na zagrożenia wymienionych w 
załączniku VII ust. 1 lit. b) w celu 
zachowania proporcjonalnie tej samej 
wartości progu podatności na zagrożenia 
jak ta obliczona zgodnie z załącznikiem 
VII. Podczas zmiany progów podatności 
na zagrożenia Komisja uwzględnia 
również ograniczanie łącznej wartości 
przywozu do Unii Europejskiej 
pochodzącego ze wszystkich krajów 
korzystających z GSP, które miało miejsce 
od ostatniej zmiany tych progów z powodu 
skumulowanego efektu zastosowania art. 
8 ust. 1 oraz ograniczenia preferencji GSP 
w wyniku podpisania dwustronnych i 
wielostronnych umów handlowych z 
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udziałem Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Progi podatności na zagrożenia powinny zostać dostosowane w przypadku zmniejszenia 
łącznej wartości przywozu do Unii Europejskiej z krajów korzystających z GSP. Należy 
również uwzględnić zniesienie preferencji w odniesieniu do produktów i zwiększoną presję 
konkurencyjną wynikające z dodatkowego otwarcia rynku w wyniku podpisania dwustronnych 
i wielostronnych umów handlowych UE z państwami trzecimi lub innymi regionami.

Poprawka 94
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo wnioskujące składa wniosek do 
Komisji na piśmie. Wniosek zawiera 
wyczerpujące informacje odnośnie do 
ratyfikacji konwencji wymienionych w 
załączniku VIII i obejmuje wiążące 
zobowiązania, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. c), d) i e).

2. Państwo wnioskujące składa wniosek do 
Komisji na piśmie. Wniosek zawiera 
wyczerpujące informacje odnośnie do 
ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 
konwencji wymienionych w załączniku 
VIII i obejmuje wiążące zobowiązania, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e).

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zastosowanie konwencji można zagwarantować tylko wówczas, gdy będą one 
wdrażane po ratyfikacji. Postępowania w sprawie naruszenia ich postanowień na ogół 
dotyczą wdrożenia, nie tylko ratyfikacji.

Poprawka 95
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie przyznania 
udziału danego kraju wnioskującego w 
szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym 
dotyczącym zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów.

4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie przyznania 
udziału danego kraju wnioskującego w 
szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym 
dotyczącym zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów. Decyzja Komisji w 
sprawie wstępnej kwalifikowalności 
podejmowana jest na podstawie wniosków 
i zaleceń właściwych organów 
monitorujących oraz wszelkich informacji 
dostarczonych przez strony trzecie, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, związki 
zawodowe lub Parlament Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania przejrzystości i kompletności informacje od licznych zainteresowanych 
stron powinny być dopuszczalne i wzięte pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Poprawka 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie przyznania 
udziału danego kraju wnioskującego w 
szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym 
dotyczącym zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów.

4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja 
uprawniona jest do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
wprowadzić lub zmienić załącznik III w 
celu przyznania udziału danego kraju 
wnioskującego w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów oraz dodania tego kraju do 
wykazu krajów korzystających z GSP 
Plus.
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Or. en

Poprawka 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli kraj korzystający z systemu GSP 
Plus przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), lub wycofuje 
się z któregokolwiek z wiążących go 
zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. c), d) i e), zostaje on usunięty z wykazu 
krajów korzystających z systemu GSP 
Plus.

5. Jeżeli kraj korzystający z systemu GSP 
Plus przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), lub wycofuje 
się z któregokolwiek z wiążących go 
zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. c), d) i e), Komisja uprawniona jest do 
przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 
art. 36, aby dokonać zmiany załącznika 
III w celu usunięcia tego kraju z wykazu 
krajów korzystających z systemu GSP 
Plus.

Or. en

Poprawka 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów ust. 4 i 5 Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać ustanowienia i zmiany 
załącznika III w celu dodania do wykazu 
krajów korzystających z systemu GSP 
Plus danego kraju lub usunięcia go z tego 
wykazu.

skreślony

Or. en
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Poprawka 99
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5. W 
przypadku przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie tej 
decyzji.

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5 i 
publikuje komunikat w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w którym 
ogłasza i uzasadnia swoją decyzję. W 
przypadku przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie tej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów reformy systemu GSP powinna być większa przejrzystość.

Poprawka 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5. W 
przypadku przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie tej 
decyzji.

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5 po 
zmianie załącznika. W przypadku 
przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie 
odnośnego aktu delegowanego.

Or. en
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Poprawka 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) status skutecznego wdrożenia każdej 
konwencji wymienionej w załączniku VIII 
dla każdego kraju korzystającego z GSP 
Plus.

Or. en

Poprawka 102
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy formułowaniu wniosków 
dotyczących skutecznego wykonania 
konwencji wymienionych w załączniku 
VIII Komisja dokonuje oceny wniosków i 
zaleceń przedstawionych przez właściwe 
organy monitorujące.

4. Przy formułowaniu wniosków 
dotyczących skutecznego wykonania 
konwencji wymienionych w załączniku 
VIII Komisja dokonuje oceny wniosków i 
zaleceń przedstawionych przez właściwe 
organy monitorujące oraz wszelkich 
informacji dostarczonych przez strony 
trzecie, w tym społeczeństwo obywatelskie, 
związki zawodowe lub Parlament 
Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie wdrażania standardów dotyczących społeczeństwa, środowiska i 
sprawowania rządów powinno być bardziej przejrzyste. Społeczeństwo obywatelskie, związki 
zawodowe i Parlament Europejski powinny mieć możliwość włączenia się w proces 
monitorowania i oceny.
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Poprawka 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególne rozwiązanie motywacyjne 
dotyczące zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów zostaje czasowo wycofane 
w stosunku do wszystkich lub niektórych 
produktów pochodzących z kraju 
korzystającego z systemu GSP Plus, jeżeli 
kraj korzystający nie przestrzega w 
praktyce wiążących zobowiązań, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e).

1. Szczególne rozwiązanie motywacyjne 
dotyczące zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów zostaje czasowo wycofane 
w stosunku do wszystkich lub niektórych 
produktów pochodzących z kraju 
korzystającego z systemu GSP Plus, jeżeli 
kraj korzystający nie przestrzega w 
praktyce wiążących zobowiązań, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e), lub nie 
wypełnia swoich zobowiązań dotyczących 
współpracy z Komisją i dostarczania 
wszystkich niezbędnych informacji, o 
których mowa w art. 13 ust. 2.

Or. en

Poprawka 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie wniosków 
przedstawionych w sprawozdaniu, o 
którym mowa w art. 14, lub na podstawie 
dostępnych dowodów, Komisja ma 
uzasadnione wątpliwości, czy dany kraj 
korzystający z systemu GSP Plus 
przestrzega wiążących go zobowiązań 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e), 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 38 ust. 2, podejmuje ona 
decyzję o wszczęciu procedury czasowego 
wycofania preferencji taryfowych 

3. Jeżeli na podstawie wniosków 
przedstawionych w sprawozdaniu, o 
którym mowa w art. 14, lub na podstawie 
dostępnych dowodów, Komisja ma 
uzasadnione wątpliwości, czy dany kraj 
korzystający z systemu GSP Plus 
przestrzega wiążących go zobowiązań 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e) 
lub nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących współpracy z Komisją i 
dostarczania wszystkich niezbędnych 
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 
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przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów. Komisja powiadamia o tym fakcie 
Parlament Europejski i Radę.

2, zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 38 ust. 2, podejmuje ona 
decyzję o wszczęciu procedury czasowego 
wycofania preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów. Komisja powiadamia o tym fakcie 
Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia się przyczyny wystąpienia 
uzasadnionych wątpliwości w kwestii 
wywiązywania się przez kraj korzystający 
z systemu GSP Plus z podjętych przez 
niego wiążących zobowiązań wskazanych 
w art. 9 ust. 1 lit. b), c), d) i e), co może
poddawać w wątpliwość jego prawo do 
dalszego korzystania z preferencji 
taryfowych przyznanych w ramach 
szczególnego rozwiązania motywacyjnego 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów; oraz

a) przedstawia się przyczyny wystąpienia 
uzasadnionych wątpliwości w kwestii 
wywiązywania się przez kraj korzystający 
z systemu GSP Plus z podjętych przez 
niego wiążących zobowiązań wskazanych 
w art. 9 ust. 1 lit. b), c), d) i e) lub 
dotyczących współpracy z Komisją i 
dostarczania wszystkich niezbędnych 
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 
2, co może podawać w wątpliwość jego 
prawo do dalszego korzystania z 
preferencji taryfowych przyznanych w 
ramach szczególnego rozwiązania 
motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów; oraz

Or. en

Poprawka 106
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja stara się uzyskać wszelkie 
informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym 
między innymi wnioski i zalecenia 
właściwych organów monitorujących. Przy 
formułowaniu wniosków Komisja ocenia 
wszystkie istotne informacje.

6. Komisja stara się uzyskać wszelkie 
informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym 
między innymi wnioski i zalecenia 
właściwych organów monitorujących oraz 
wszelkie informacje dostarczone przez 
strony trzecie, w tym społeczeństwo 
obywatelskie, związki zawodowe lub 
Parlament Europejski. Przy formułowaniu 
wniosków Komisja ocenia wszystkie 
istotne informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie wdrażania standardów dotyczących społeczeństwa, środowiska i 
sprawowania rządów powinno być bardziej przejrzyste. Społeczeństwo obywatelskie, związki 
zawodowe i Parlament Europejski powinny mieć możliwość włączenia się w proces 
monitorowania i oceny.

Poprawka 107
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury czasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o 
której mowa w art. 38 ust. 2.

8. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury czasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o 
której mowa w art. 38 ust. 2. Decyzja 
oparta jest na dostarczonych dowodach i 
zostaje niezwłocznie opublikowana.
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Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów reformy systemu GSP powinna być większa przejrzystość.

Poprawka 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Jeżeli Komisja podejmuje decyzję o 
czasowym wycofaniu, taka decyzja 
wchodzi w życie w terminie sześciu 
miesięcy od jej przyjęcia.

10. Jeżeli Komisja podejmuje decyzję o 
czasowym wycofaniu, taka decyzja 
wchodzi w życie w terminie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie odnośnych 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja ustala, że powody 
uzasadniające zastosowanie czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, przestają 
mieć zastosowanie, przywraca preferencje 
taryfowe przewidziane w ramach 
szczególnego rozwiązania motywacyjnego 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów. W tym celu Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika III.

Jeżeli Komisja ustala, że powody 
uzasadniające zastosowanie czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, przestają 
mieć zastosowanie, uprawniona jest do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany 
załącznika III w celu przywrócenia 
preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach szczególnego rozwiązania 
motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów.
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Or. en

Poprawka 110
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskazany w załączniku I kwalifikujący 
się kraj korzysta z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej 
rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 
2 lit. c), jeżeli kraj ten zostaje uznany 
przez Narody Zjednoczone za kraj 
najsłabiej rozwinięty.

1. Wskazany w załączniku I kwalifikujący 
się kraj korzysta z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania dotyczącego krajów i 
regionów najsłabiej rozwiniętych, jeśli kraj 
ten jest uznawany przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych za kraj 
najsłabiej rozwinięty lub znajduje się w 
regionie najsłabiej rozwiniętym, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. W związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych powinny również dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”, a 
termin „regiony najsłabiej rozwinięte” należy dodać do artykułów, w których mowa o krajach 
najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 111
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskazany w załączniku I kwalifikujący 
się kraj korzysta z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej 
rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 
2 lit. c), jeżeli kraj ten zostaje uznany przez 
Narody Zjednoczone za kraj najsłabiej 
rozwinięty.

1. Wskazany w załączniku I kwalifikujący 
się kraj korzysta z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach szczególnego 
rozwiązania dotyczącego krajów i 
regionów najsłabiej rozwiniętych, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c), lub jeśli 
kraj ten znajduje się w regionie najsłabiej 
rozwiniętym.

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. W związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych powinny również dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”, a 
termin „regiony najsłabiej rozwinięte” należy dodać do artykułów, w których mowa o krajach 
najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 112
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwalifikujący się kraj nie korzysta z 
preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach szczególnego rozwiązania dla 
krajów i regionów najsłabiej rozwiniętych, 
jeżeli jego wartość produkcji z 
przeznaczeniem na wywóz na jednego 
mieszkańca przekracza 700 dolarów przez 
trzy kolejne lata, w oparciu o dane
zawarte w sprawozdaniu dotyczącym 
rozwoju przemysłowego przygotowanym 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju 
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Przemysłowego (UNIDO).

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W GSP nie 
należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku w regionach, w których większość 
stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. W związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych powinny również dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”, a 
termin „regiony najsłabiej rozwinięte” należy dodać do artykułów, w których mowa o krajach 
najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja stale dokonuje przeglądu tego 
wykazu w oparciu o najnowsze dostępne 
dane. Jeżeli kraj korzystający z EBA 
przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w ust. 1, decyzją Komisji zostaje on 
usunięty z wykazu krajów korzystających 
z EBA po upływie trzyletniego okresu 
przejściowego rozpoczynającego się od 
dnia przyjęcia decyzji Komisji.

Komisja stale dokonuje przeglądu tego 
wykazu w oparciu o najnowsze dostępne 
dane. Jeżeli kraj korzystający z EBA 
przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w ust. 1, Komisja uprawniona jest 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany 
załącznika IV w celu usunięcia tego kraju
z wykazu krajów korzystających z EBA po 
upływie trzyletniego okresu przejściowego 
rozpoczynającego się od dnia, w którym 
akt delegowany wszedł w życie.

Or. en

Poprawka 114
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja stale dokonuje przeglądu tego 
wykazu w oparciu o najnowsze dostępne 
dane. Jeżeli kraj korzystający z EBA 
przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w ust. 1, decyzją Komisji zostaje on 
usunięty z wykazu krajów korzystających z 
EBA po upływie trzyletniego okresu 
przejściowego rozpoczynającego się od 
dnia przyjęcia decyzji Komisji.

Komisja stale dokonuje przeglądu tego 
wykazu w oparciu o najnowsze dostępne 
dane. Jeżeli kraj korzystający z EBA 
przestaje spełniać warunki, o których 
mowa w ust. 1, decyzją Komisji zostaje on 
usunięty z wykazu krajów korzystających z 
EBA po upływie co najmniej trzyletniego 
okresu przejściowego rozpoczynającego 
się od dnia przyjęcia decyzji Komisji.

Or. en

Poprawka 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 2 akapit drugi Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika IV.

skreślony

Or. en

Poprawka 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 11 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poważne i systematyczne naruszanie
zasad ustanowionych w konwencjach 
wymienionych w załączniku VIII część A;

a) poważne naruszenia zasad 
ustanowionych w konwencjach 
wymienionych w załączniku VIII część A;

Or. en
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Uzasadnienie

Bardzo trudno jest ustalić powszechnie akceptowalną definicję określenia „systematyczne”. 
Należy go w związku z tym unikać w celu zachowania jasności.

Poprawka 117
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poważne i stosowane systematycznie 
nieuczciwe praktyki handlowe, w tym 
takie, które wpływają na dostawy 
surowców, mające niekorzystny wpływ na 
przemysł Unii i w stosunku do których 
kraj korzystający nie podjął działań. W 
stosunku do nieuczciwych praktyk 
handlowych, które są zabronione lub 
podlegają zaskarżeniu na mocy 
porozumień Światowej Organizacji 
Handlu, stosowanie niniejszego artykułu 
opiera się na wcześniejszym orzeczeniu 
wydanym przez właściwy organ Światowej 
Organizacji Handlu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uarunkowania w zakresie polityki gospodarczej nie mogą być częścią GSP. Prawo krajów 
rozwijających się do wprowadzania regulacji dotyczących surowców w ich publicznym 
interesie powinno być w pełni poszanowane.

Poprawka 118
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poważne i stosowane systematycznie
nieuczciwe praktyki handlowe, w tym 
takie, które wpływają na dostawy 
surowców, mające niekorzystny wpływ na 
przemysł Unii i w stosunku do których kraj 
korzystający nie podjął działań. W 
stosunku do nieuczciwych praktyk 
handlowych, które są zabronione lub 
podlegają zaskarżeniu na mocy 
porozumień Światowej Organizacji 
Handlu, stosowanie niniejszego artykułu 
opiera się na wcześniejszym orzeczeniu 
wydanym przez właściwy organ Światowej 
Organizacji Handlu;

d) poważne i nieuczciwe praktyki 
handlowe, mające niekorzystny wpływ na 
przemysł Unii i w stosunku do których kraj 
korzystający nie podjął działań. W 
stosunku do nieuczciwych praktyk 
handlowych, które są zabronione lub 
podlegają zaskarżeniu na mocy 
porozumień Światowej Organizacji 
Handlu, stosowanie niniejszego artykułu 
opiera się na wcześniejszym orzeczeniu 
wydanym przez właściwy organ Światowej 
Organizacji Handlu;

Or. en

Uzasadnienie

Kraje rozwijające się korzystające z preferencji handlowych UE powinny mieć możliwość 
swobodnego korzystania ze swoich surowców na potrzeby ich własnego rozwoju.

Poprawka 119
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poważne i stosowane systematycznie 
nieuczciwe praktyki handlowe, w tym 
takie, które wpływają na dostawy 
surowców, mające niekorzystny wpływ na 
przemysł Unii i w stosunku do których kraj 
korzystający nie podjął działań. W 
stosunku do nieuczciwych praktyk 
handlowych, które są zabronione lub 
podlegają zaskarżeniu na mocy 
porozumień Światowej Organizacji 
Handlu, stosowanie niniejszego artykułu 
opiera się na wcześniejszym orzeczeniu 
wydanym przez właściwy organ Światowej 

d) poważne i stosowane systematycznie 
nieuczciwe praktyki handlowe, w tym 
takie, które wpływają na dostawy 
surowców, mające niekorzystny wpływ na 
producentów z Unii i w stosunku do 
których kraj korzystający nie podjął 
działań. W stosunku do nieuczciwych 
praktyk handlowych, które są zabronione 
lub podlegają zaskarżeniu na mocy 
porozumień Światowej Organizacji 
Handlu, stosowanie niniejszego artykułu 
opiera się na wcześniejszym orzeczeniu 
wydanym przez właściwy organ Światowej 
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Organizacji Handlu; Organizacji Handlu;

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie odniesienie do producentów UE (jak w przypadku klauzuli ochronnej) zamiast 
do przemysłu UE.

Poprawka 120
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poważne i systematyczne naruszanie
celów przyjętych przez regionalne 
organizacje ds. rybołówstwa lub 
jakichkolwiek porozumień 
międzynarodowych, w których Unia 
Europejska jest stroną, dotyczących 
ochrony zasobów rybnych i 
gospodarowania tymi zasobami.

e) poważne naruszenia celów przyjętych 
przez regionalne organizacje ds. 
rybołówstwa lub jakichkolwiek 
porozumień międzynarodowych, w których 
Unia Europejska jest stroną, dotyczących 
ochrony zasobów rybnych i 
gospodarowania tymi zasobami.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na to, że trudno jest udowodnić dokonywanie 
systematycznych naruszeń i w związku z tym często nie są one karane. Celem tej poprawki jest 
dopilnowanie tego, by odtąd przypadki poważnych naruszeń wiązały się z konsekwencjami.

Poprawka 121
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poważne i systematyczne naruszanie e) poważne naruszenia celów przyjętych 
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celów przyjętych przez regionalne 
organizacje ds. rybołówstwa lub 
jakichkolwiek porozumień 
międzynarodowych, w których Unia 
Europejska jest stroną, dotyczących 
ochrony zasobów rybnych i 
gospodarowania tymi zasobami.

przez regionalne organizacje ds. 
rybołówstwa lub jakichkolwiek 
porozumień międzynarodowych, w których 
Unia Europejska jest stroną, dotyczących 
ochrony zasobów rybnych i 
gospodarowania tymi zasobami.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest ustalić powszechnie akceptowalną definicję określenia „systematyczne”. Należy 
go w związku z tym unikać w celu zachowania jasności.

Poprawka 122
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w odniesieniu do ochrony zwierząt: 
poważne naruszenie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania lub 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych 
z tym działań.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona zwierząt jest częścią strategii politycznych UE.

Poprawka 123
Niccolò Rinaldi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w odniesieniu do ochrony zwierząt: 
poważne naruszenie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania lub 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych 
z tym działań.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona zwierząt jest częścią strategii politycznych UE.

Poprawka 124
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w odniesieniu do ochrony zwierząt: 
poważne naruszenie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania lub 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych 
z tym działań.

Or. en

Poprawka 125
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
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Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja rozpatruje zgłoszenia 
dotyczące rzekomych naruszeń art. 19 ust. 
1 od Parlamentu Europejskiego lub 
innych stron trzecich, w tym związków 
zawodowych lub społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjmować informacje od licznych zainteresowanych stron, aby zwiększyć 
przejrzystość.

Poprawka 126
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. W obu przypadkach omówionych w 
ust. 9 i 10 decyzja oparta jest na 
dostarczonych dowodach i zostaje 
niezwłocznie opublikowana.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować przejrzystość procesu na wszystkich etapach.



PE480.597v01-00 66/115 AM\889586PL.doc

PL

Poprawka 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Komisja podejmuje decyzję o 
czasowym wycofaniu, decyzja ta wchodzi 
w życie w terminie sześciu miesięcy od jej 
przyjęcia.

1. Jeżeli Komisja podejmuje decyzję o 
czasowym wycofaniu, taka decyzja 
wchodzi w życie w terminie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie odnośnego 
aktu delegowanego.

Or. en

Poprawka 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja ustala, że powody 
uzasadniające zastosowanie czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 19 ust. 1, przestają 
mieć zastosowanie, przywraca preferencje 
taryfowe przewidziane w ramach 
rozwiązań preferencyjnych, o których 
mowa w art. 1 ust. 2. W tym celu Komisja
jest upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika II, III lub IV, 
w zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie.

Jeżeli Komisja ustala, że powody
uzasadniające zastosowanie czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 19 ust. 1, przestają 
mieć zastosowanie, jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany 
załącznika II, III lub IV, w zależności od 
tego, który z nich ma zastosowanie, w celu 
przywrócenia preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach rozwiązań 
preferencyjnych, o których mowa w art. 1 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Okres czasowego wycofania nie 
przekracza sześciu miesięcy. Po upływie 
tego okresu Komisja w trybie pilnym, o 
którym mowa w art. 38 ust. 4, podejmuje 
decyzję o zakończeniu czasowego 
wycofania lub o przedłużeniu okresu 
czasowego wycofania.

6. Okres czasowego wycofania nie 
przekracza sześciu miesięcy. Najpóźniej po
upływie tego okresu Komisja w trybie 
pilnym, o którym mowa w art. 38 ust. 4, 
podejmuje decyzję o zakończeniu 
czasowego wycofania lub o przedłużeniu 
okresu czasowego wycofania.

Or. en

Poprawka 130
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36 w celu ustanowienia 
zasad dotyczących procedury 
przyjmowania ogólnych środków 
ochronnych, w szczególności w 
odniesieniu do terminów, przysługujących 
stronom praw, poufności, wizyt 
weryfikacyjnych oraz przeglądu.

4. Zasady dotyczące procedury 
przyjmowania ogólnych środków 
ochronnych, w szczególności w 
odniesieniu do terminów, przysługujących 
stronom praw, poufności, wizyt 
weryfikacyjnych oraz przeglądów ustalane 
są w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady procedury ochronnej ustalane są przez współustawodawców. Przekazywanie tych 
uprawnień Komisji nie jest zatem konieczne.
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Poprawka 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dochodzenie wraz z czynnościami 
proceduralnymi, o których mowa w art. 25, 
26 i 27, zostaje zakończone w ciągu 12 
miesięcy od daty jego wszczęcia.

4. Dochodzenie wraz z czynnościami 
proceduralnymi, o których mowa w art. 25, 
26 i 27, zostaje zakończone w ciągu ośmiu 
miesięcy od daty jego wszczęcia.

Or. en

Poprawka 132
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dochodzenie wraz z czynnościami 
proceduralnymi, o których mowa w art. 25, 
26 i 27, zostaje zakończone w ciągu 12
miesięcy od daty jego wszczęcia.

4. Dochodzenie wraz z czynnościami 
proceduralnymi, o których mowa w art. 25, 
26 i 27, zostaje zakończone w ciągu 6 
miesięcy od daty jego wszczęcia. W 
wyjątkowych przypadkach, na przykład w 
razie wyjątkowo wysokiej liczby 
zainteresowanych stron lub 
skomplikowanej sytuacji rynkowej, okres 
ten może zostać przedłużony o kolejne trzy 
miesiące. Komisja powiadamia o 
przedłużeniu tego okresu wszystkie 
zainteresowane strony i podaje przyczyny, 
które o tym zadecydowały.

Or. es

Uzasadnienie

Dwanaście miesięcy to zbyt długi okres. Bardziej uzasadniony wydaje się okres 6 miesięcy 
połączony z możliwością przedłużenia go o trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach.
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Poprawka 133
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach należycie uzasadnionych
pilną potrzebą związaną z trudnym do 
naprawienia pogorszeniem sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej producentów 
unijnych Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
mających natychmiastowe zastosowanie w 
trybie pilnym, o którym mowa w art. 38 
ust. 4, w celu ponownego wprowadzenia 
zwykłych ceł określonych we Wspólnej 
Taryfie Celnej na okres do 12 miesięcy.

W przypadkach należycie uzasadnionych 
pilną potrzebą związaną z pogorszeniem 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
producentów unijnych i gdy opóźnienie w 
zastosowaniu przejściowych środków 
ochronnych mogłoby spowodować trudne 
do naprawienia szkody, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
wykonawczych mających natychmiastowe 
zastosowanie w trybie pilnym, o którym 
mowa w art. 38 ust. 4, w celu ponownego 
wprowadzenia zwykłych ceł określonych 
we Wspólnej Taryfie Celnej na okres do 12 
miesięcy.

Or. es

Poprawka 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że 
warunki ustanowione w art. 22 ust. 1 nie są 
spełnione, Komisja przyjmuje decyzję 
kończącą dochodzenie oraz postępowanie 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 38 ust. 3. Decyzja ta 
zostaje opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli 
żadna decyzja nie zostaje opublikowana w 
okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 4, 
dochodzenie uznaje się za zakończone, a 
wszelkie pilne środki zapobiegawcze 

Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że 
warunki ustanowione w art. 22 ust. 1 nie są 
spełnione, Komisja przyjmuje decyzję 
kończącą dochodzenie oraz postępowanie 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 38 ust. 2. Decyzja ta zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jeżeli żadna decyzja nie 
zostaje opublikowana w okresie, o którym 
mowa w art. 24 ust. 4, dochodzenie uznaje 
się za zakończone, a wszelkie pilne środki 
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automatycznie wygasają. zapobiegawcze automatycznie wygasają.

Or. en

Poprawka 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów sekcji I 
niniejszego rozdziału, Komisja z własnej 
inicjatywy oraz zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 38 ust. 2, z 
dniem 1 stycznia każdego roku znosi 
preferencje taryfowe wskazane w art. 7 i
13 w odniesieniu do produktów z sekcji 
11(b) systemu GSP lub produktów 
objętych kodami Nomenklatury scalonej 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 oraz 38249097, jeżeli 
przywóz takich produktów, wymienionych 
odpowiednio w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, pochodzi z kraju 
korzystającego oraz w sumie:

1. Bez uszczerbku dla przepisów sekcji I 
niniejszego rozdziału, Komisja z własnej 
inicjatywy oraz zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 38 ust. 2, z 
dniem 1 stycznia każdego roku znosi 
preferencje taryfowe wskazane w art. 7 i
12 w odniesieniu do produktów z sekcji 
11(a) i 11(b) systemu GSP lub produktów 
objętych kodami Nomenklatury scalonej 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 oraz 38249097, jeżeli 
przywóz takich produktów, wymienionych 
odpowiednio w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, pochodzi z kraju 
korzystającego oraz w sumie:

Or. it

Poprawka 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
10% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub
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Or. it

Poprawka 137
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Poprawka 138
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Poprawka 139
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub
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Or. en

Poprawka 140
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Uzasadnienie

Roczny wzrost wielkości przywozu o 15% przyniósłby europejskiemu przemysłowi straty, 
które trudno by było pokryć za pomocą środków ochronnych.

Poprawka 141
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Poprawka 142
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Uzasadnienie

Wzrost wielkości przywozu o 15% w ciągu roku jest bardzo wysoki. Na takim poziomie trudno 
będzie pokryć straty poniesione przez przemysł UE za pomocą środków ochronnych.

Poprawka 143
Mário David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
15% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

a) ilościowo zwiększył się o co najmniej 
12,5% (pod względem wielkości) w 
porównaniu do roku poprzedniego; lub

Or. en

Uzasadnienie

Uznaje się, że wzrost wielkości przywozu o 15% jest zbyt wysoki. Na takim poziomie trudno 
będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom dla przemysłu UE za pomocą środków 
ochronnych.

Poprawka 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do produktów z sekcji 
11(b) systemu GSP, przekroczył wskazany 
w załączniku VI ust. 2 poziom wartości 

b) w odniesieniu do produktów z sekcji 
11(a) i 11(b) systemu GSP, przekroczył 
wskazany w załączniku VI ust. 2 poziom 
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unijnego przywozu produktów z sekcji 
11(b) ze wszystkich krajów i terytoriów 
wymienionych w załączniku I w 
dowolnym okresie dwunastu miesięcy.

wartości unijnego przywozu produktów z 
sekcji 11(a) i 11(b) ze wszystkich krajów i 
terytoriów wymienionych w załączniku II
w dowolnym okresie dwunastu miesięcy.

Or. it

Poprawka 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 6%.

Or. it

Poprawka 146
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których średnia wartość 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza w ciągu 
kolejnych trzech lat 8% całkowitej 
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wartości przywozu do Unii Europejskiej 
tych produktów pochodzących ze 
wszystkich krajów korzystających z GSP.

Or. es

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie określono jasno, czy podstawą do obliczania udziału jest całkowita 
wartość przywozu do UE, czy tylko wartość przywozu traktowanego preferencyjnie, tak jak w 
obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Poprawka 147
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 6%.

Or. en

Poprawka 148
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
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zastosowanie, nie przekracza 8%. zastosowanie, nie przekracza 6%.

Or. en

Poprawka 149
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 6%.

Or. en

Poprawka 150
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 4%.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium 8% oznacza bardzo wysoki udział w przywozie do Unii Europejskiej produktów 
objętych systemem i ma zastosowanie tylko do kilku kluczowych produktów. Klauzula 
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ochronna powinna być wzmocniona poprzez obniżenie progu z 8% do 4%.

Poprawka 151
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 4%.

Or. en

Poprawka 152
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów, o których 
mowa w art. 29 ust. 1, nie przekracza 6% 
łącznego przywozu do UE tych samych 
produktów wymienionych w załączniku V 
lub IX, w zależności od tego, który z nich 
ma zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium 8% oznacza bardzo wysoki udział w przywozie do Unii Europejskiej produktów 
objętych systemem i ma zastosowanie tylko do kilku kluczowych produktów. Klauzula
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ochronna powinna być wzmocniona poprzez obniżenie progu z 8% do 6%. W poprawce 
wyjaśnia się, że warunki stosowania ochrony określonych produktów powinny być zależne od 
obiektywnych zakłóceń wywołanych przez te konkretne produkty, a nie globalne tendencje w 
handlu, które dotyczą towarów niepowiązanych z zakłóceniem.

Poprawka 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 8%.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
krajów korzystających z EBA, ani do 
krajów, dla których udział przywozu do 
Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku V lub IX, w 
zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, nie przekracza 6%.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula ochronna nie ma zastosowania do krajów, których udział w przywozie do Unii 
Europejskiej produktów wymienionych w załączniku V lub IX nie przekracza 8%. W związku z 
tym specjalna klauzula ochronna ma zastosowanie tylko do kilku kluczowych przywożonych 
produktów. Uznaje się, że konieczne jest wzmocnienie ochrony, poszerzenie zakresu 
krajów/produktów poprzez obniżenie progu w art. 29 ust. 2 z 8% do 6%.

Poprawka 154
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kraj rozwijający się z regionu 
najsłabiej rozwiniętego klasyfikowany jest 
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jako „kraj korzystający” w rozumieniu 
art. 67 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93.

Or. en

Uzasadnienie

Integracja regionalna jest bardzo ważna dla krajów najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 155
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Region najsłabiej rozwinięty 
uznawany jest za grupę regionalną w 
rozumieniu art. 67 lit. k) rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93.

Or. en

Uzasadnienie

W GSP nie należy wprowadzać innych systemów dostępu do rynku i zasad kumulacji 
pochodzenia w regionach, w których większość stanowią kraje najsłabiej rozwinięte. W 
związku z tym szczególne rozwiązania dla krajów najsłabiej rozwiniętych powinny również 
dotyczyć „regionów najsłabiej rozwiniętych”. Należy również zezwolić na kumulację 
pochodzenia w tych regionach.

Poprawka 156
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co miesiąc państwa członkowskie 5. Co miesiąc państwa członkowskie 



PE480.597v01-00 80/115 AM\889586PL.doc

PL

przekazują Komisji szczegółowe dane 
dotyczące ilości i wartości produktów 
dopuszczonych do swobodnego obrotu w 
ramach preferencji taryfowych nie później 
niż trzy miesiące po takim dopuszczeniu.

przekazują Komisji szczegółowe dane 
dotyczące ilości i wartości produktów 
dopuszczonych do swobodnego obrotu w 
ramach preferencji taryfowych nie później 
niż trzy miesiące po takim dopuszczeniu.
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
zawierające te dane.

Or. es

Poprawka 157
Emilio Menéndez del Valle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co miesiąc państwa członkowskie 
przekazują Komisji szczegółowe dane 
dotyczące ilości i wartości produktów 
dopuszczonych do swobodnego obrotu w 
ramach preferencji taryfowych nie później 
niż trzy miesiące po takim dopuszczeniu.

5. Co miesiąc państwa członkowskie 
przekazują Komisji szczegółowe dane 
dotyczące ilości i wartości produktów 
dopuszczonych do swobodnego obrotu w 
ramach preferencji taryfowych nie później 
niż trzy miesiące po takim dopuszczeniu.
Co trzy miesiące Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i państwom 
członkowskim sprawozdanie zawierające 
te dane.

Or. es

Poprawka 158
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
artykułach 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20, 22, powierza się na czas 
nieokreślony od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
artykułach 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19 i 20 powierza się na czas nieokreślony 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie tekstu do zmienionego art. 22 ust. 4.

Poprawka 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 wchodzi w życie wyłącznie, jeżeli w 
ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o 
tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyrażą sprzeciwu lub jeśli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

4. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 wchodzi w życie wyłącznie, jeżeli w 
ciągu sześciu miesięcy od zawiadomienia o 
tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyrażą sprzeciwu lub jeśli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 160
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 wchodzi w życie wyłącznie, jeżeli w 
ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o 
tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyrażą sprzeciwu lub jeśli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

4. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 wchodzi w życie wyłącznie, jeżeli w 
ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o 
tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyrażą sprzeciwu lub jeśli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o cztery miesiące.

Or. de

Poprawka 161
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
bezzwłocznie i mają zastosowanie, o ile nie 
został wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. 
W zawiadomieniu o akcie delegowanym 
przyjętym na podstawie niniejszego 
artykułu skierowanym do Parlamentu 
Europejskiego i Rady podane zostają 
powody, dla których skorzystano z trybu 
pilnego.

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie dwa 
miesiące po zawiadomieniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady o ich przyjęciu i 
mają zastosowanie, o ile nie został 
wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W 
zawiadomieniu o akcie delegowanym 
przyjętym na podstawie niniejszego 
artykułu skierowanym do Parlamentu 
Europejskiego i Rady podane zostają 
powody, dla których skorzystano z trybu 
pilnego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niejasności i komplikacji dla obu krajów partnerskich i europejskich importerów 
akt delegowany powinien wchodzić w życie tylko wówczas, gdy jest jasne, że nie sprzeciwia 
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mu się żaden ze współustawodawców.

Poprawka 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.

Or. en

Poprawka 163
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata Komisja przedstawia Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące skutków systemu 
obejmujące ostatnie dwa lata oraz 
wszystkie rozwiązania preferencyjne, o 
których mowa w art. 1 ust. 2.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
roczne w sprawie stosowania i 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie obejmuje 
wszystkie rozwiązania preferencyjne, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, w tym 
obowiązki dotyczące przeszkód dla 
handlu, oraz zawiera streszczenie statystyk 
i opis rozwoju handlu z krajami i 
terytoriami objętymi systemem 
preferencji.
2. Komitet ds. Preferencji Ogólnych i 
Parlament Europejski przeanalizują 
efekty systemu na podstawie tego 
sprawozdania. Parlament Europejski 
może zaprosić Komisję na posiedzenie 
właściwej komisji parlamentarnej w celu 
przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich 
kwestii związanych z wdrażaniem 
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niniejszego rozporządzenia.
3. Nie później niż sześć miesięcy po 
przedstawieniu sprawozdania Komitetowi 
ds. Preferencji Ogólnych i Parlamentowi 
Europejskiemu Komisja podaje 
sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Or. es

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy jasno określić zobowiązania w zakresie sprawozdawczości 
względem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. System obowiązuje przez okres ośmiu 
lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 165
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-1a 02 0208 90 70 Żabie udka NS

Poprawka Parlamentu
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Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-1a 02 skreślony skreślony skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja żabich udek uznawana jest za niehumanitarną ze względu na okrutny sposób, w 
jaki przebiega, i nie powinna mieć uprzywilejowanego statusu niewrażliwej, a w związku z 
tym zwolnionej z ceł.

Poprawka 166
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-1a 02 0208 90 70 Żabie udka NS

Poprawka Parlamentu
Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 

niewrażliwe 
(NS)

S-1a 02 0208 90 70 Żabie udka S

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja żabich udek uznawana jest za niehumanitarną ze względu na okrutny sposób, w 
jaki przebiega, i nie powinna mieć uprzywilejowanego statusu niewrażliwej, a w związku z 
tym zwolnionej z ceł.

Poprawka 167
Vital Moreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażli
we (NS)

S-1b 03 ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne, z
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0301 10 90

S

S-2a 06 ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; kwiaty 
cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją
0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich 
fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane 
pochodne z wyjątkiem produktu 
objętego podpozycją 2905 45 00 i z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

S

S-11b 62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin S

S-12a 64 dział 64 Obuwie, getry i podobne; części 
tych artykułów S

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-1b 03 ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne, z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 0301 10 90,
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
i 0307 59 10

S

S-2a 06 ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; kwiaty 
cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycjami
0604 91 40, 0602 10 90 i 0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905 Alkohole alifatyczne i ich 
fluorowcowane, sulfonowane, 

S
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nitrowane lub nitrozowane 
pochodne z wyjątkiem produktu 
objętego podpozycją 2905 45 00 i z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 2905 11 00,
2905 43 00 i 2905 44

S-11b 62 dział 62
Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycją 6212 10 90

S

S-12a 64 dział 64

Obuwie, getry i podobne; części 
tych artykułów z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycjami 
6403 99 96 i 6403 99 98

S

Or. en

Poprawka 168
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażli
we (NS)

ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne, z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Morskie ryby ozdobne, żywe NS

ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; kwiaty 
cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 
0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Gałązki iglaste, świeże NS

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich 
fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane 
pochodne z wyjątkiem produktu 
objętego podpozycją 2905 45 00 i z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerol NS
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S-11b 62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin S

S-12a 64 dział 64 Obuwie, getry i podobne; części 
tych artykułów

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-1b 03 ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne, z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0301 10 90 i z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 0304 29 01, 
0306 13 50, 0306 13 80 i 0307 59 10

S

0301 10 90 Morskie ryby ozdobne, żywe NS

S-2a 06 ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; kwiaty 
cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 
0604 91 40 i z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 0602 10 90 i 
0603 11 00

S

0604 91 40 Gałązki iglaste, świeże NS

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich 
fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane 
pochodne z wyjątkiem produktu 
objętego podpozycją 2905 45 00 i z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 2505 11 00, 2905 43 
00 i 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerol NS

S-11b 62 dział 62
Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin z wyjątkiem produktów
objętych podpozycją 6212 10 90

S

S-12a 64 dział 64

Obuwie, getry i podobne; części 
tych artykułów z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 
6403 99 96 i 6403 99 98

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażli
we (NS)

ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 0301 10 
90

S
S-1b 03

0301 10 90 Morskie ryby ozdobne, żywe NS

ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, 
korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście 
ozdobne, z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Gałązki iglaste, świeże NS

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 
0301 10 90 i z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 0304 29 01, 0306 
13 50, 0306 13 80 i 0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Morskie ryby ozdobne, żywe NS

S-2a 06 ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, 
korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście 
ozdobne, z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycją 0604 91 40 i z 
wyjątkiem produktów objętych 

S
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podpozycjami 0602 10 90 i 0603 11 00

0604 91 40 Gałązki iglaste, świeże NS

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 170
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażli
we (NS)

S-2a 06 ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; kwiaty 
cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 
0604 91 40

S

S-4b 18 dział 18 Kakao i przetwory z kakao S

S-4c 24 dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu S

S-6a 38 ex dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z 
nich, z wyjątkiem produktów 
objętych pozycjami 3901, 3902, 
3903 i 3904, podpozycjami 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 
3907 99, pozycjami 3908 i 3920 
oraz podpozycjami ex 3921 90 10 i 
3923 21 00

NS

S-11a 52 dział 52 Bawełna S
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S-11b 61
dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z 

dzianin S

S-16 85 ex dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne 
oraz ich części; rejestratory i 
odtwarzacze dźwięku, rejestratory i 
odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz 
części i akcesoria do tych artykułów, 
z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
do 8519 89 19, pozycjami 8521, 
8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 
8528 59 i 8528 69 do 8528 72, 
pozycją 8529 i podpozycjami 
8540 11 i 8540 12

NS

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

ex dział 6 Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, 
korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście 
ozdobne, z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 0603 12 00 i 0604 91 40

SS-2a 06

0603 12 00 Świeżo cięte goździki i pączki kwiatów 
nadających się na bukiety lub do celów 
ozdobnych

NS

ex dział 18 Kakao i przetwory z kakao z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 18040000

SS-4b 18

18040000 Masło kakaowe, tłuszcz i olej kakaowy NS

ex dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 24011060

SS-4c 24

24011060 Tytoń typu Oriental suszony na słońcu, 
nieodżyłowany

NS

S-6a 38 ex dział 39 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z 
wyjątkiem produktów objętych pozycjami 
3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 80 i 
3907 99, pozycjami 3908 i 3920 oraz 
podpozycjami ex 3921 90 10 i 3923 21 00

NS

S-11a 52 ex dział 52 Bawełna z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 5205 12 00

S
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5205 12 00 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z 
włókien nieczesanych, zawierająca >= 
85% masy bawełny, o masie liniowej < 
714,29 decyteksa, ale nie < 232,56 
decyteksa o numerze metrycznym > 14, 
ale nieprzekraczającym 43 (z wyjątkiem
przędzy i nici do szycia pakowanych do 
sprzedaży detalicznej)

NS

ex dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin z 
wyjątkiem produktów objętych
podpozycją 6107 11 00, 6108 21 00 i 6108 
22 00

S

6107 11 00 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z 
bawełny lub z dzianin

NS

6108 21 00 Damskie lub dziewczęce majtki i figi z 
bawełny lub z dzianin

NS

S-11b 61

6108 22 00 Damskie lub dziewczęce majtki i figi z 
włókien chemicznych lub z dzianin

NS

S-16 85 ex dział 85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich 
części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, 
rejestratory i odtwarzacze obrazu i 
dźwięku oraz części i akcesoria do tych 
artykułów, z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 
8519 89 19, pozycjami 8521 10, 8525 i 
8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 
8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i 
podpozycjami 8540 11 i 8540 12

NS

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu produktów w pionie i w poziomie. Zwiększyłoby to 
potencjał rozwoju i wartość dostępnych preferencji dla krajów rozwijających się. Produkty te 
zostały wybrane celowo, aby uniknąć negatywnych skutków dla przemysłu krajów najsłabiej 
rozwiniętych i UE.

Poprawka 171
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis Wrażliwe 
(S)/ 
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niewrażliw
e (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane 
lub obrane NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet 
łuskane lub obrane NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub 
suszone NS

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażliw
e (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane 
lub obrane S

S-2b 07 08 0802 90 50 Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet 
łuskane lub obrane S

S-2b 07 08 0805 40 00 Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub 
suszone S

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta będzie korzystna dla producentów z Grecji, Cypru, Włoch i Hiszpanii. Spośród 
obecnych państw objętych GSP będzie ona dotyczyć Chin i Iranu.

Poprawka 172
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażliw
e (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Kawa, niepalona, bezkofeinowa S
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S-2c 09 09 0901 21 00 Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny S

S-2c 09 09 0901 22 00 Kawa, palona, bezkofeinowa S

S-2c 09 09 0901 90 90 Substytuty kawy zawierające kawę w każdej 
proporcji S

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażliw
e (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Kawa, niepalona, bezkofeinowa NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Kawa, palona, bezkofeinowa NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Substytuty kawy zawierające kawę w każdej 
proporcji NS

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stworzy możliwość uzyskania wyższej wartości dodanej poprzez przetwarzanie 
kawy w państwach, które są ważnymi producentami tego surowca, a nie w Europie.

Poprawka 173
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliw
e (S)/ 
niewrażl
iwe (NS)

S-4b 18 dział 18 Kakao i przetwory z kakao S

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-4b 18 ex dział 18 Kakao i przetwory z kakao z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycją 1804 00 00 S
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1804 00 00 Masło kakaowe, tłuszcz i olej kakaowy NS

Or. en

Poprawka 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliw
e (S)/ 
niewrażl
iwe (NS)

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne z wyjątkiem produktu objętego 
podpozycją 2905 45 00 i z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 
i 2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerol NS

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-6a 29 ex 2905
Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

S

produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z 
wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 
2505 11 00, 2905 43 00 i 2905 44

2905 45 00 Glicerol NS

Or. en

Uzasadnienie

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 



PE480.597v01-00 96/115 AM\889586PL.doc

PL

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. 

Poprawka 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliw
e (S)/ 
niewrażl
iwe (NS)

S-11b 62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin S

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-11b 62 dział 62
Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin 
z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 
6212 10 90

S

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 176
Mário David, Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliw
e (S)/ 
niewrażl
iwe (NS)

S-12a 64 dział 64 Obuwie, getry i podobne; części tych 
artykułów S

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-12a 64 dział 64
Obuwie, getry i podobne; części tych 
artykułów z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 6403 99 96 i 6403 99 98

S

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 177
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-16 84 ex dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 
urządzenia mechaniczne; ich części, z 
wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 

NS
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8401 10 00 i 8407 21 10

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis
Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe 
(NS)

S-16 skreślony skreślony skreślony skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Produkty te w rzeczywistości są bardzo wrażliwe.

Poprawka 178
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażliw
e (NS)

S-16 84 ex dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 
urządzenia mechaniczne; ich części, z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10

NS

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

Wrażliwe 
(S)/ 
niewrażliw
e (NS)

S-16 84 ex dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 
urządzenia mechaniczne; ich części, z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10

S

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty te w rzeczywistości są bardzo wrażliwe.

Poprawka 179
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V –- nowy tekst

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe (NS)

280519 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych inne niż sód i wapń NS

280530 Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy NS

281820 Tlenek glinu (z wyjątkiem sztucznego korundu) NS

780199 Ołów nieobrobiony plastycznie, inny niż rafinowany (niewymienione gdzie 
indziej niż w 78.01) NS

810194 Wolfram nieobrobiony plastycznie, w tym sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie NS

810411 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy 
magnezu NS

810419 Magnez nieobrobiony plastycznie (z wyjątkiem 810411) NS

810720 Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki NS

810820 Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki NS

810830 Odpady i złom tytanu NS

(Produkty, które należy dodać – tabela pokazuje, w jakiej kolejności będą widnieć w 
załączniku po dodaniu do listy).

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że wiele bardziej konkurencyjnych gospodarczo krajów jest wyłączonych z 
systemu, istnieje możliwość poszerzenia zakresu produktów, aby móc zwiększyć potencjał 
rozwoju. Przy zwiększaniu zakresu produktów wybrane produkty muszą oczywiście mieć 
istotną wartość dla krajów pozostających w systemie. Jednocześnie należy dopilnować, by nie 
szkodzić krajom najsłabiej rozwiniętym i przemysłowi UE. 
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Poprawka 180
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V –- nowy tekst

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Kod CN Opis Wrażliwe (S)/ 
niewrażliwe (NS)

020422 Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi, świeże lub zamrożone NS

020423 Mięso z owiec (z wyłączeniem jagnięciny), świeże lub schłodzone, bez kości NS

020430 Tusze i półtusze jagnięce, zamrożone NS

020442 Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi, zamrożone NS

020443 Kawałki mięsa z owiec, bez kości, zamrożone NS

081120

Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki 
czarne, białe lub czerwone i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet słodzone lub z 
dodatkiem innego środka słodzącego

NS

100190 Pszenica inna niż durum; meslin NS

100300 Jęczmień NS

100700 Ziarno sorgo NS

110819 Skrobie (z wyjątkiem 110811-110814) NS

160239 Przetworzone/zakonserwowane podroby z ptactwa objętego podpozycją 
01.05 (z wyjątkiem indyków i ptaków gatunku Gallus domesticus) NS

230310 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, nawet granulowane NS

280519 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych inne niż sód i wapń NS

280530 Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy NS

281820 Tlenek glinu (z wyjątkiem sztucznego korundu) NS

310221 Siarczan amonu NS

310240 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi 
nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami NS

310250 Azotan sodu NS

310260 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu NS

320120 Ekstrakt akacji NS

510531 Cienka sierść zwierzęca z kóz kaszmirskich, zgrzebna/czesana NS
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780199 Ołów nieobrobiony plastycznie, inny niż rafinowany (niewymienione gdzie 
indziej niż w 78.01) NS

810194 Wolfram nieobrobiony plastycznie, w tym sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie NS

810411 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy 
magnezu NS

810419 Magnez nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem 810411) NS

810720 Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki NS

810820 Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki NS

810830 Odpady i złom tytanu NS

(Produkty, które należy dodać – tabela pokazuje, w jakiej kolejności będą widnieć w 
załączniku po dodaniu do listy).

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu produktów w pionie i w poziomie. Zwiększyłoby to 
potencjał rozwoju i wartość dostępnych preferencji dla krajów rozwijających się. Produkty te 
zostały wybrane celowo, aby uniknąć negatywnych skutków dla przemysłu krajów najsłabiej 
rozwiniętych i UE.

Poprawka 181
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy art. 8 mają zastosowanie, kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 przekracza 17,5%.

1. Przepisy art. 8 mają zastosowanie, kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 przekracza 15%.

Or. en

Poprawka 182
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. es

Uzasadnienie

Próg znoszenia preferencji dla tych produktów należy obniżyć do 10%, ponieważ 
proponowany próg (14,5%) jest zbyt wysoki i mógłby stanowić zagrożenie dla przemysłu UE. 
Przemysł włókienniczy jest jedną z pierwszych gałęzi przemysłu wytwórczego, która rozwija 
się w krajach rozwijających się. Oznacza to, że do Unii Europejskiej są przywożone towary z 
wielu krajów naraz, co wywiera znaczącą presję na nasz przemysł włókienniczy.

Poprawka 183
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. en

Poprawka 184
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
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8 ust. 1, przekracza 14,5%. 8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. en

Poprawka 185
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 12,5%.

Or. en

Poprawka 186
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze strategiczną rolę sektora tekstyliów, który jest pierwszym krokiem do 
rozwoju krajów najsłabiej rozwiniętych, oraz wpływ progu określonego w załączniku VI na 
przemysł tekstylny, można ustanowić niższy próg zniesienia preferencji dla sekcji 11a i 11b 
(10%).

Poprawka 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. it

Poprawka 188
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze strategiczną rolę sektora tekstyliów, który jest pierwszym krokiem do 
rozwoju krajów najsłabiej rozwiniętych, oraz wpływ progu określonego w załączniku VI na 
przemysł tekstylny, można ustanowić niższy próg zniesienia preferencji (10%) dla sekcji 11a i 
11b.

Poprawka 189
Emilio Menéndez del Valle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
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udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. es

Poprawka 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 14,5%.

2. Przepisy art. 8 mają zastosowanie dla 
każdej sekcji GSP: 11 a) i 11 b), kiedy 
udział procentowy, o którym mowa w art. 
8 ust. 1, przekracza 10%.

Or. en

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy wpływu progu określonego w załączniku VI na przemysł 
tekstylny i biorąc pod uwagę strategiczną rolę sektora tekstyliów jako pierwszego kroku do 
rozwoju w krajach najsłabiej rozwiniętych, proponuje się niższy próg zniesienia preferencji 
na poziomie 10% dla sekcji 11a i 11b.

Poprawka 191
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki stosowania działu III Warunki stosowania art. 4 i działu III

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa o średnio wysokich dochodach podatne na zagrożenia powinny korzystać z ogólnych 
preferencji, jeśli nie korzystają z GSP Plus.

Poprawka 192
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów działu III za kraj „podatny na 
zagrożenia” uważa się kraj:

1. Do celów art. 4 i działu III za kraj 
„podatny na zagrożenia” uważa się kraj:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa o średnio wysokich dochodach podatne na zagrożenia powinny korzystać z ogólnych 
preferencji, jeśli nie korzystają z GSP Plus.

Poprawka 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. en
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Poprawka 194
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. es

Uzasadnienie

Zwiększenie progu podatności na zagrożenia do 2% wydaje się nieuzasadnione. Jest on zbyt 
wysoki i może mieć negatywny wpływ na konkurujące kraje słabiej rozwinięte, a ostatecznie 
również na przemysł europejski.

Poprawka 195
Laima Liucija Andrikienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. en
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Poprawka 196
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium udziału przywozu pozostanie na poziomie 1% i nie będzie podniesione do 2%. Próg 
2% proponowany przez Komisję pozwoliłby państwom, które już osiągnęły konkurencyjność, 
na korzystanie z GSP Plus, co jest mniej korzystne dla krajów najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 197
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 198
Emilio Menéndez del Valle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. es

Poprawka 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 2% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

b) którego przywóz do Unii Europejskiej 
produktów wymienionych w załączniku IX 
stanowi mniej niż 1% wartości całkowitego 
przywozu do Unii Europejskiej produktów 
wymienionych w załączniku IX, 
pochodzących z państw wymienionych w 
załączniku II, jako średnia w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium udziału przywozu pozostanie na poziomie 1% i nie będzie podniesione do 2% 
zgodnie z propozycją Komisji. Próg 2% pozwoliłby państwom, które już osiągnęły 
konkurencyjność, na korzystanie z GSP Plus, co jest mniej korzystne dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych.
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Poprawka 200
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część A – punkty 15a i 15b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Układ o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej (1968)
15b. Rzymski Statut Międzynarodowego 
Trybunału Karnego (1998)

Or. en

Poprawka 201
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część B – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. Konwencja Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza (1982) w sprawie ochrony 
międzystrefowych zasobów rybnych i 
zasobów rybnych masowo migrujących 
oraz zarządzania nimi

Or. en

Poprawka 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis
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S-1b 03 dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-1b 03 dział 3
Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycją 0306 13 50

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 203
Vital Moreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-1b 03 dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne 

S-4c 24 dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu

61 dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z 
dzianin

62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianinS-11b

63 dział 63

Pozostałe gotowe artykuły 
włókiennicze; zestawy; odzież 
używana i używane artykuły 
włókiennicze; szmaty

Poprawka Parlamentu
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Sekcja Dział Kod CN Opis

S-1b 03 dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0306 13 50

S-4c 24 dział 24
Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycją 2401 20 35

61 dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z 
dzianin z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62 dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 dział 63

Pozostałe gotowe artykuły 
włókiennicze; zestawy; odzież 
używana i używane artykuły 
włókiennicze; szmaty z wyjątkiem 
produktów objętych podpozycjami 
6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Poprawka 204
Paweł Zalewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-1b 03 dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne 

S-4c 24 dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu

61 dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z 
dzianin

S-11b
62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 

z dzianin

Poprawka Parlamentu
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Sekcja Dział Kod CN Opis

S-1b 03 dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i 
pozostałe bezkręgowce wodne z 
wyjątkiem produktów objętych 
podpozycją 0306 13 50

S-4c 24 dział 24
Tytoń i przemysłowe namiastki 
tytoniu z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycją 2401 20 35

61 dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z 
dzianin z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99S-11b

62 dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż 
z dzianin z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków ujawniła, że w rozporządzeniu w sprawie GSP kryje się niewykorzystany 
potencjał w zakresie zwiększenia szans na wywóz towarów dla krajów najsłabiej rozwiniętych 
poprzez ograniczenie bezpośredniej konkurencji pomiędzy nowymi, „potencjalnymi” krajami 
korzystającymi z GSP Plus (tj. Filipinami i Pakistanem) a krajami korzystającymi z EBA. W 
poprawce proponuje się wyłączenie z załącznika IX pierwszych 10 linii taryfowych wywozu, 
które stanowią bezpośrednią konkurencję dla potencjalnych nowych krajów korzystających z 
GSP Plus. Rozwiązanie to ma na celu wyodrębnienie tych sektorów wywozu państw 
korzystających z EBA, które zmagają się z silną konkurencją ze strony nowych krajów GSP 
Plus. 

Poprawka 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-4c 24 dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

Poprawka Parlamentu
Sekcja Dział Kod CN Opis

S-4c 24 dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu z 
wyjątkiem produktów objętych podpozycją 
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2401 20 35

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

61 dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

62 dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin
S-11b

63 dział 63
Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; 
zestawy; odzież używana i używane artykuły 
włókiennicze; szmaty

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

61

dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin z 
wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99

62

dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin 
z wyjątkiem produktów objętych 
podpozycjami 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00

S-11b

63

dział 63 Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; 
zestawy; odzież używana i używane artykuły 
włókiennicze; szmaty z wyjątkiem produktów 
objętych podpozycjami 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00
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Uzasadnienie

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. 

Poprawka 207
Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-16 84 dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 
urządzenia mechaniczne; ich części

Poprawka Parlamentu

Sekcja Dział Kod CN Opis

S-16 skreślony skreślony skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie zawarte w GSP Plus nie powinno zachęcać do przenoszenia przemysłu 
jądrowego do krajów rozwijających się.


