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Ändringsförslag 25
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska unionen strävar efter att 
fastställa och vidta åtgärder som främjar en 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i utvecklingsländerna, med det 
primära syftet att utrota fattigdom.

(3) Europeiska unionen strävar efter att 
fastställa och vidta åtgärder som främjar en 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i utvecklingsländerna, med det 
primära syftet att utrota fattigdom och 
bidra till att millennieutvecklingsmålen 
uppnås.

Or. en

Motivering

Texten hänvisar till ett av de viktigaste målen för EU:s politik gentemot utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Rådets förordning (EG) nr 732/2008 
om tillämpning av Allmänna 
preferenssystemet under perioden 1 januari 
2009–31 december 2011, som förlängs 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr … om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 732/2008…, 
gäller för tillämpningen av Allmänna 
preferenssystemet (nedan kallat systemet) 
tills denna förordning tillämpas. Därefter 
kommer systemet att tillämpas utan 

(6) Rådets förordning (EG) nr 732/2008 
om tillämpning av Allmänna 
preferenssystemet under perioden 1 januari 
2009–31 december 2011, som förlängs 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr … om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 732/2008…, 
gäller för tillämpningen av Allmänna 
preferenssystemet (nedan kallat systemet) 
tills denna förordning tillämpas. Därefter 
kommer systemet att tillämpas under en 
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tidsbegränsning. Det kommer dock att ses 
över fem år efter att det trätt i kraft.

period på åtta år. Systemet ska ses över 
fem år efter att det trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 27
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
Europeiska unionens marknad kan det 
hjälpa dem i deras arbete för att minska 
fattigdom och främja hållbar utveckling 
och goda styrelseformer genom att det 
bidrar till att skapa inkomster från 
internationell handel som sedan kan 
återinvesteras till stöd för deras egen 
utveckling. De tullförmåner som beviljas 
inom ramen för systemet bör användas för 
att hjälpa utvecklingsländer som har större 
behov i fråga om handel, utveckling och 
ekonomiskt bistånd.

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
Europeiska unionens marknad kan det 
hjälpa dem i deras arbete för att minska 
fattigdom och främja hållbar utveckling 
och goda styrelseformer genom att det 
bidrar till att diversifiera deras ekonomier 
och skapa inkomster från internationell 
handel som sedan kan återinvesteras till 
stöd för deras egen utveckling. De 
tullförmåner som beviljas inom ramen för 
systemet bör användas för att hjälpa 
utvecklingsländer som har större behov i 
fråga om handel, utveckling och 
ekonomiskt bistånd.

Or. en

Motivering

Diversifieringen av ekonomin är en central faktor för att ett utvecklingsland ska ta sig ur 
fattigdomen.

Ändringsförslag 28
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
Europeiska unionens marknad kan det 
hjälpa dem i deras arbete för att minska 
fattigdom och främja hållbar utveckling
och goda styrelseformer genom att det 
bidrar till att skapa inkomster från 
internationell handel som sedan kan 
återinvesteras till stöd för deras egen 
utveckling. De tullförmåner som beviljas 
inom ramen för systemet bör användas för 
att hjälpa utvecklingsländer som har större 
behov i fråga om handel, utveckling och 
ekonomiskt bistånd.

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
Europeiska unionens marknad kan det 
hjälpa dem i deras arbete för att minska 
fattigdom och främja hållbar utveckling 
och goda styrelseformer genom att det
främjar industriell utveckling och 
diversifiering av deras ekonomier och
bidrar till att skapa inkomster från 
internationell handel som sedan kan 
återinvesteras till stöd för deras egen 
utveckling. De tullförmåner som beviljas 
inom ramen för systemet bör användas för 
att hjälpa utvecklingsländer som har större 
behov i fråga om handel, utveckling och 
ekonomiskt bistånd.

Or. lt

Ändringsförslag 29
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Den ändrade förordningen är ett 
instrument som ska göra det möjligt för 
EU att iaktta artikel 37.6 i 
partnerskapsavtalet AVS-EU enligt vilken 
”Gemenskapen kommer […] att göra en 
bedömning av situationen beträffande de 
AVS-stater som inte tillhör gruppen minst 
utvecklade länder och som efter samråd 
med gemenskapen konstaterar att de inte 
är i stånd att ingå avtal om ekonomiskt 
partnerskap, och kommer att pröva alla 
alternativa möjligheter att ge dessa länder 
en ny ram för handeln som motsvarar 
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deras situation och är förenlig med WTO-
reglerna.”

Or. en

Motivering

Detta system bör inte användas som ett sätt att tvinga AVS-länder att ingå avtal om 
ekonomiskt partnerskap. De som av någon anledning inte vill göra detta bör även i 
fortsättningen kunna omfattas av förmånerna inom ramen för systemet. 

Ändringsförslag 30
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer är inkomsten 
per capita tillräckligt hög för att de ska 
kunna uppnå en större diversifiering utan 
tullförmånerna inom systemet, och vissa av 
dem har framgångsrikt övergått från 
planekonomi till marknadsekonomi. Dessa
länder har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer är 
inkomsten per capita tillräckligt hög för att 
de ska kunna uppnå en större diversifiering 
utan tullförmånerna inom systemet, och 
vissa av dem har framgångsrikt övergått 
från planekonomi till marknadsekonomi. 
Vissa länder som av Världsbanken 
klassificeras som högre-
medelinkomstländer är dock fortfarande 
sårbara på grund av brist på diversifiering 
och deras otillräckliga integration i 
världsekonomin. Höginkomstländer och 
icke-sårbara högre-medelinkomstländer
har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
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från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller icke-sårbara
högre-medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

Or. en

Motivering

Kategorin höginkomstländer eller högre-medelinkomstländer omfattar mer än 30 länder som 
uppfyller de nuvarande sårbarhetskriterierna för Allmänna preferenssystemet. Alla länder i 
denna kategori bör därför inte behandlas som höginkomstländer. Ett lämpligare instrument 
är att kombinera inkomstkriterierna med sårbarhetskriterierna för att fokusera Allmänna 
preferenssystemets förmåner på de länder som mest behöver dem.

Ändringsförslag 31
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer är inkomsten 
per capita tillräckligt hög för att de ska 
kunna uppnå en större diversifiering utan 
tullförmånerna inom systemet, och vissa av 
dem har framgångsrikt övergått från 
planekonomi till marknadsekonomi. Dessa 
länder har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer och som har ett 
mycket högt eller högt index för mänsklig 
utveckling är inkomsten per capita och de 
ekonomiska utvecklingsnivåerna 
tillräckligt höga för att de ska kunna uppnå 
en större diversifiering utan tullförmånerna 
inom systemet, och vissa av dem har 
framgångsrikt övergått från planekonomi 
till marknadsekonomi. Dessa länder har 
inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
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anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer är inkomsten 
per capita tillräckligt hög för att de ska 
kunna uppnå en större diversifiering utan 
tullförmånerna inom systemet, och vissa av 
dem har framgångsrikt övergått från 
planekonomi till marknadsekonomi. Dessa 
länder har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd.
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer som är 
tillräckligt integrerade i världshandeln är 
inkomsten per capita tillräckligt hög för att 
de ska kunna uppnå en större diversifiering 
utan tullförmånerna inom systemet, och 
vissa av dem har framgångsrikt övergått 
från planekonomi till marknadsekonomi.
Dessa länder har inte samma behov som de 
övriga utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd.
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer som är tillräckligt 
integrerade i världshandeln utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
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kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

Or. es

Motivering

Länder med högre medelinkomst är en alltför heterogen grupp. Många har en sårbar 
ekonomi och skulle kunna drabbas allvarligt av en indragning av det allmänna 
preferenssystemets handelsförmåner. Man bör undvika att urskillningslöst utesluta denna 
grupp av länder. Endast de länder med högre medelinkomst som är tillräckligt integrerade i 
världshandeln, och därför kan avvara stöd via allmänna preferenssystemet, bör uteslutas ur 
denna grupp.

Ändringsförslag 33
Emilio Menéndez del Valle

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
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klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer är inkomsten 
per capita tillräckligt hög för att de ska 
kunna uppnå en större diversifiering utan 
tullförmånerna inom systemet, och vissa av 
dem har framgångsrikt övergått från 
planekonomi till marknadsekonomi. Dessa 
länder har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras. De tullförmåner som beviljas 
inom den allmänna ordningen bör inte 
gälla utvecklingsländer som omfattas av en 
sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska 
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

klassificeras som höginkomstländer är 
inkomsten per capita tillräckligt hög för att 
de ska kunna uppnå en större diversifiering 
utan tullförmånerna inom systemet, och 
vissa av dem har framgångsrikt övergått 
från planekonomi till marknadsekonomi.
Dessa länder har inte samma behov som de 
övriga utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd.
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om
höginkomstländer eller länder som är 
tillräckligt integrerade i världshandeln
utnyttjar tullförmånerna inom systemet 
ökar dessutom konkurrenstrycket på 
exporten från fattigare, mer sårbara länder, 
vilket skulle kunna utgöra en orimlig 
belastning på dessa länder. I den allmänna 
ordningen beaktas det faktum att behoven i 
fråga om utveckling, ekonomiskt bistånd 
och handel kan ändras, vilket gör att 
ordningen är tillgänglig om förhållandena i 
ett land förändras. De tullförmåner som 
beviljas inom den allmänna ordningen bör 
inte gälla utvecklingsländer som omfattas 
av en sådan ordning för förmånstillträde till 
marknaden med Europeiska unionen som i 
fråga om så gott som all handel ger minst 
samma tullförmåner som systemet. För att 
förmånsländerna och de ekonomiska
aktörerna ska ha tid på sig att göra 
nödvändiga justeringar bör förmåner enligt 
den allmänna ordningen fortsätta att 
beviljas i två år från och med den dag då 
ordningen för förmånstillträde till 
marknaden tillämpas, och detta datum bör 
anges i förteckningen över 
förmånsländerna inom den allmänna 
ordningen.

Or. es
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Ändringsförslag 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Systemet utgör ett alternativ för AVS-
länder som inte vill ingå ett avtal om 
ekonomiskt partnerskap.

Or. en

Motivering

Ett antal AVS-länder vill av olika skäl inte ingå avtal om ekonomiskt partnerskap och bör inte 
tvingas göra detta efter hot om att utestängas från det nuvarande systemet.

Ändringsförslag 35
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Regional integration är ett viktigt 
instrument för hållbar utveckling och ett 
kraftfullt steg på vägen mot integration i 
det multilaterala handelssystemet. Det är 
viktigt att de minst utvecklade ländernas 
regionala integrationsinsatser inte 
undermineras genom att det införs olika 
system för marknadstillträde för dem och 
tillsammans med viktiga handelspartner, 
även de som avser ursprungsregler. 
Utvecklingsländer och minst utvecklade 
länder som tillsammans bildar regionala
ekonomiska block, delar samma behov i 
fråga om utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd. Därför bör 
utvecklingsländer som hör till en minst 
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utvecklad region, med andra ord en 
tullunion eller ett frihandelsområde, där 
majoriteten av medlemmarna är minst 
utvecklade regioner och samtliga 
medlemmar har förbundit sig att 
tillsammans bilda en tullunion, också 
omfattas av samma särskilda ordning som 
de minst utvecklade länderna.

Or. en

Motivering

Detta nya skäl motiverar införandet av begreppet länder som hör till de minst utvecklade 
regionerna och erbjuder länder i dessa regioner samma ordning som den som erbjuds de 
minst utvecklade länderna.

Ändringsförslag 36
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Produkter med ursprung i länder som 
FN har erkänt och klassificerat som de 
minst utvecklade länderna bör även i 
fortsättningen beviljas tullfritt tillträde till 
unionsmarknaden inom ramen för den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna, utom när det gäller 
handel med vapen. För länder som inte 
längre klassificeras som minst utvecklade 
länder av FN bör det fastställas en 
övergångsperiod för att mildra de 
eventuella negativa verkningarna av att 
tullförmånerna inom ramen för denna 
ordning dras in. Tullförmåner inom ramen 
för den särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna bör fortsättningsvis 
beviljas för de minst utvecklade länder som 
omfattas av någon annan ordning för 

(15) Produkter med ursprung i länder som 
FN har erkänt och klassificerat som de 
minst utvecklade länderna eller de minst 
utvecklade regionerna bör även i 
fortsättningen beviljas tullfritt och kvotfritt
tillträde till unionsmarknaden inom ramen 
för den särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna eller för länder som 
hör till de minst utvecklade regionerna, 
utom när det gäller handel med vapen. För 
länder som inte längre klassificeras som 
minst utvecklade länder av FN eller ett 
land som tidigare hörde till en minst 
utvecklad region bör det fastställas en 
övergångsperiod för att mildra de 
eventuella negativa verkningarna av att 
tullförmånerna inom ramen för denna 
ordning dras in. Tullförmåner inom ramen 
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förmånstillträde till unionsmarknaden. för den särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna eller de minst 
utvecklade regionerna bör fortsättningsvis 
beviljas för de länder som hör till en minst 
utvecklad region och som omfattas av 
någon annan ordning för förmånstillträde 
till unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

Detta skäl måste anpassas till följd av att begreppet de minst utvecklade regionerna införs i 
det nya skälet 14a.

Ändringsförslag 37
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att främja en ändamålsenlig 
tillverkning av produkter som omfattas av 
förmånlig tullbehandling bör de regionala 
reglerna om ursprungskumulation gälla 
för de minst utvecklade regioner när 
länderna inom regionen har identiska 
ursprungsregler. Det bör inte förekomma 
några undantag från regional kumulation 
för en minst utvecklad region.

Or. en

Motivering

Regionala regler om ursprungskumulation är ett viktigt utvecklingsverktyg, eftersom de 
möjliggör en högre grad av specialisering bland medlemsländerna och gör det möjligt för 
dem att effektivt använda sig av förmånstillträde till marknaden.

Ändringsförslag 38
Helmut Scholz
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Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ursprungskumulation är en viktig 
lättnad som gör det möjligt för länder med 
identiska ursprungsregler att samarbeta 
vid tillverkning av produkter som omfattas 
av förmånlig tullbehandling. Denna 
inbegriper bilateral kumulation, 
kumulation med Norge, Schweiz eller 
Turkiet, regional kumulation och 
utvidgad kumulation. Regional 
kumulation bör tillämpas för de minst 
utvecklade regionerna. Det bör inte 
förekomma några undantag från regional 
kumulation för en minst utvecklad region. 
Länder som tillhör en minst utvecklad 
region bör även kunna åtnjuta 
kumulation med länder som är 
partnerländer i frihandelsavtal som 
ingåtts av Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Ursprungsregler är mycket viktiga för att göra det möjligt för länder att effektivt använda sig 
av förmånstillträde till marknaden. För att göra de erbjudna förmånerna effektiva bör 
ursprungskumulation erbjudas länder som hör till de minst utvecklade regionerna.

Ändringsförslag 39
Robert Sturdy
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 
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värdetullarna bör därför vara 
3,5 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

värdetullarna bör därför vara 
5,5 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
25 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

Or. en

Motivering

De små nedsättningar som föreslås av kommissionen innebär att fördelarna som följer av 
begäran om förmånsbehandlingen omintetgörs av den ytterligare byråkratin i samband med 
denna begäran. En ökning av nedsättningen till 5,5 procentenheter, eller 25 % när det gäller 
textil, skulle öka förmånsbehandlingens värde för utvecklingsländerna och göra det värt 
mödan att begära en sådan behandling.

Ändringsförslag 40
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 
värdetullarna bör därför vara 
3,5 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 
värdetullarna bör därför vara 
3 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 41
Daniel Caspary
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 
värdetullarna bör därför vara 
3,5 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

(19) En sådan tullnedsättning bör vara så 
attraktiv att den uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Den allmänna nedsättningen av 
värdetullarna bör därför vara 
3 procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan värdetullarna för 
textil och textilvaror bör sättas ned med 
20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 
30 %. Om en minimitull fastställts, bör den 
inte tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 42
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En särskild ordning för de minst 
utvecklade länderna.

(c) En särskild ordning för de minst 
utvecklade länderna och de minst 
utvecklade regionerna.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. I detta ändringsförslag föreslås att 
sådana minst utvecklade regioner ska omfattas av samma ordning som för de minst 
utvecklade länderna.
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Ändringsförslag 43
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) förmånsländer inom initiativet Allt 
utom vapen: de länder som omfattas av den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna och som anges i 
bilaga IV,

(e) förmånsländer inom initiativet Allt 
utom vapen: de länder som omfattas av den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna och de minst 
utvecklade regionerna och som anges i 
bilaga IV,

Or. en

Motivering

Termen ”stimulans” har använts av misstag eftersom den specifikt gäller den särskilda 
stimulansordningen. Regional integration är mycket viktig för de minst utvecklade länderna. 
Allmänna preferenssystemet får inte skapa olika system för marknadstillträde inom regioner 
där majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. I detta ändringsförslag ändras 
definitionen av ”förmånsländer inom initiativet Allt utom vapen” så att den också omfattar 
minst utvecklade regioner.

Ändringsförslag 44
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) minst utvecklad region: en tullunion 
eller ett frihandelsområde där majoriteten 
av medlemmarna är minst utvecklade 
länder och samtliga medlemmar har 
förbundit sig att tillsammans bilda en 
tullunion genom ett rättsligt bindande 
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instrument som fastställer tidsplanen för 
genomförandet.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte skapa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen 
för minst utvecklade länder utvidgas till ”minst utvecklade regioner”. Denna term måste 
läggas till definitionerna.

Ändringsförslag 45
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) avdelning enligt Allmänna 
preferenssystemet: en avdelning i bilaga V 
som upprättats på grundval av 
avdelningarna och kapitlen i Gemensamma 
tulltaxan,

(i) avdelning enligt Allmänna 
preferenssystemet: en avdelning i bilaga V 
och bilaga IX som upprättats på grundval 
av avdelningarna och kapitlen i 
Gemensamma tulltaxan,

Or. en

Ändringsförslag 46
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland av Världsbanken under tre 
år i följd omedelbart innan förteckningen 
över förmånsländer uppdateras,
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förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Motivering

Många högre-medelinkomstländer är sårbara och bör även i fortsättningen kunna dra fördel 
av tullförmåner enligt den allmänna förmånsordningen.

Ändringsförslag 47
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) 1a. som inte har klassificerats som ett 
höginkomstland av Världsbanken under tre 
år i följd omedelbart innan förteckningen 
över förmånsländer uppdateras,

Or. es

Motivering

Länder med högre medelinkomst är en alltför heterogen grupp. Många har en sårbar 
ekonomi och skulle kunna drabbas allvarligt av en indragning av det allmänna 
preferenssystemets handelsförmåner. Man bör undvika att urskillningslöst utesluta denna 
grupp av länder. Endast de länder med högre medelinkomst som är tillräckligt integrerade i 
världshandeln, och därför kan avvara stöd via allmänna preferenssystemet, bör uteslutas ur 
denna grupp. Det valda kriteriet (exportkvot) är objektivt, transparent, tillförlitligt, godtaget 
på internationell nivå och används av WTO.

Ändringsförslag 48
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland av Världsbanken under tre 
år i följd omedelbart innan förteckningen 
över förmånsländer uppdateras,

Or. en

Ändringsförslag 49
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
två år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. de

Motivering

Insamlingen av uppgifter och behandlingen av dessa, som krävs för att Världsbanken ska 
kunna klassificera ett land, kräver ytterligare tid.

Ändringsförslag 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
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medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

medelinkomstland av Världsbanken under 
två år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Ändringsförslag 51
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer
uppdateras,

Or. en

Ändringsförslag 52
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken och 
har klassificerats som ett land med mycket 
hög eller hög mänsklig utveckling enligt 
indexet för mänsklig utveckling under tre 
år i följd omedelbart innan förteckningen 
över förmånsländer uppdateras,

Or. en
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Ändringsförslag 53
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Ändringsförslag 54
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Motivering

Tillägg av ett extra kriterium med avseende på i vilken utsträckning landet deltar i 
världshandeln. För denna beräkning ska officiella uppgifter från WTO om de främsta 
varuexportörerna på världsmarknaden (utom handel inom EU) användas.
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Ändringsförslag 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Ändringsförslag 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Motivering

Allmänna preferenssystemet ska inte omfatta stora tillväxtekonomier som redan är 
välintegrerade i världshandeln. Dessa behöver inga särskilda tullförmåner till stöd för sin 
utveckling, och ett inbegripande av dessa skulle sannolikt innebära att de skulle konkurrera 
med fattigare ekonomier när det gäller ett stort antal produkter, och de skulle därmed kunna 
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utnyttja alla fördelarna med förmånerna inom ramen för det allmänna preferenssystemet. 
Även om det finns en graderingsmekanism verkar det ologiskt att inbegripa stora 
handelsekonomier i det allmänna preferenssystemet.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken, eller 
har stått för en andel av varuexporten på 
världsmarknaden som är större än 1 %,
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

Or. en

Motivering 

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

Ändringsförslag 58
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-

a) har klassificerats som ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken och 
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medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer
uppdateras,

haft en export vars andel av den globala 
varuexporten överstigit 1 procent under tre 
år i följd omedelbart innan 
förmånsländerna uppdateras

Or. es

Ändringsförslag 59
Emilio Menéndez del Valle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland av Världsbanken eller haft 
en export vars andel av den globala 
varuexporten överstigit 1 procent under tre 
år i följd omedelbart innan förteckningen 
över förmånsländer uppdateras

Or. es

Ändringsförslag 60
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) eller
har klassificerats som ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras och landet inte anses vara 
sårbart enligt de kriterier som fastställs i 
bilaga VII. Sårbarhet avser en brist på 
diversifiering och otillräcklig integration i 
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det internationella handelssystemet.

Or. en

Motivering

Ett lämpligare instrument skulle vara att kombinera inkomstkriterierna med 
sårbarhetskriterierna för att rikta in fördelarna med Allmänna preferenssystemet på de 
länder som mest behöver dem.

Ändringsförslag 61
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) har klassificerats som ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras och värdet av landets import 
till EU av produkter i bilaga V, som ingår 
i de för landet sju värdemässigt största 
avdelningarna enligt Allmänna 
preferenssystemet, underskrider 95 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga V, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren,

Or. en

Ändringsförslag 62
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 b gäller inte de minst utvecklade 
länderna.

2. Punkt 1 b gäller inte de minst utvecklade 
länderna eller de minst utvecklade 
regionerna.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen 
för minst utvecklade länder utvidgas till ”minst utvecklade regioner”, och begreppet ”minst 
utvecklade regioner” bör läggas till i de artiklar som nämner minst utvecklade länder.

Ändringsförslag 63
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
börja gälla ett år från och med den dag då 
beslutet trädde i kraft, och

(a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
och aa ska gälla stegvis under en period 
av sex år,

Or. en

Motivering

De eventuella negativa effekterna av en gradering bör minskas genom skäliga 
övergångsperioder, som ger de producenter som eventuellt berörs tillräckligt med tid att 
anpassa sig till de nya förhållandena.

Ändringsförslag 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl



AM\889586SV.doc 29/112 PE480.597v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
börja gälla ett år från och med den dag då 
beslutet trädde i kraft, och

(a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
börja gälla sex månader från och med den 
dag då beslutet trädde i kraft, och

Or. en

Ändringsförslag 65
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
börja gälla ett år från och med den dag då 
beslutet trädde i kraft, och

a) beslutet om att avföra ett land från 
förteckningen över förmånsländerna inom 
Allmänna preferenssystemet i enlighet med 
punkt 3 och på grundval av artikel 4.1 a 
börja gälla nio månader från och med den 
dag då beslutet trädde i kraft, och

Or. de

Ändringsförslag 66
Robert Sturdy
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
5,5 procentenheter för de produkter som 
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enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 25 %.

Or. en

Motivering

De små nedsättningar som föreslås av kommissionen innebär att fördelarna som följer av 
begäran om förmånsbehandlingen utjämnas av den ytterligare byråkratin i samband med 
denna begäran. En ökning av nedsättningen till 5,5 procentenheter, eller 25 % när det gäller 
textil, skulle öka förmånsbehandlingens värde för utvecklingsländerna och göra det värt 
mödan att begära en sådan behandling.

Ändringsförslag 67
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 3,5 
procentenheter för de produkter som enligt 
bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 3,5 
procentenheter för de produkter som enligt 
bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 15 %.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre 
attraktivare. Därför ska nedsättningen för siden, ull, bomull, textilfibrer och flera textilier och 
mattor från länder som inte ratificerar och genomför respektive FN-konvention sättas ned 
från 20 % till 15 %. De minst utvecklade länderna skulle också dra nytta av detta.

Ändringsförslag 68
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

Or. en

Ändringsförslag 69
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

Or. de

Ändringsförslag 70
Vital Moreira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

Or. en

Ändringsförslag 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna och de 
små och sårbara länderna. Syftet med ändringsförslaget är att utvidga förmånerna för länder 
som omfattas av ”Allt utom vapen” och den särskilda stimulansordningen.
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Ändringsförslag 73
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3,5 procentenheter för de produkter som
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

2. Värdetullar enligt Gemensamma 
tulltaxan ska sättas ned med 
3 procentenheter för de produkter som 
enligt bilaga V är känsliga. För produkter i 
avdelningarna XI a och XI b ska denna 
nedsättning vara 20 %.

Or. en

Motivering

Med tanke på de starka fördelar som följer av handel bör ett centralt mål för förordningen om 
det nya allmänna preferenssystemet vara en fullständig integrering av de små och sårbara 
ekonomierna (och särskilt de minst utvecklade länderna) i världshandeln. Syftet med 
ändringsförslaget är att utöka förmånerna för länder som omfattas av ”Allt utom vapen” och 
den särskilda stimulansordningen, samtidigt som man upprätthåller en hög generositetsnivå 
gentemot andra utvecklingsländer, som kommit längre i utvecklingen.

Ändringsförslag 74
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 
3,5 procentenheter för de produkter som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ska dessa 
förmånstullsatser tillämpas.

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 3 procentenheter
för de produkter som avses i punkt 2 i 
denna artikel, ska dessa förmånstullsatser 
tillämpas.

Or. en



PE480.597v01-00 34/112 AM\889586SV.doc

SV

Ändringsförslag 75
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 
3,5 procentenheter för de produkter som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ska dessa 
förmånstullsatser tillämpas.

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 3 procentenheter
för de produkter som avses i punkt 2 i 
denna artikel, ska dessa förmånstullsatser 
tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 76
Vital Moreira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 
3,5 procentenheter för de produkter som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ska dessa 
förmånstullsatser tillämpas.

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 3 procentenheter
för de produkter som avses i punkt 2 i 
denna artikel, ska dessa förmånstullsatser 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 
3,5 procentenheter för de produkter som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ska dessa 
förmånstullsatser tillämpas.

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 3 procentenheter
för de produkter som avses i punkt 2 i 
denna artikel, ska dessa förmånstullsatser 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 
3,5 procentenheter för de produkter som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ska dessa 
förmånstullsatser tillämpas.

3. I de fall då förmånstullsatserna, som i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 732/2008 beräknats på de värdetullar 
enligt Gemensamma tulltaxan som är 
tillämpliga den dag då den här 
förordningen träder i kraft, ger en 
tullnedsättning på mer än 3 procentenheter
för de produkter som avses i punkt 2 i 
denna artikel, ska dessa förmånstullsatser 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna och de 
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små och sårbara länderna. Syftet med ändringsförslaget är att utvidga förmånerna för länder 
som omfattas av ”Allt utom vapen” och den särskilda stimulansordningen.

Ändringsförslag 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 
förmånslandet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 12 ska dras in för produkter i en 
avdelning som har sitt ursprung i ett 
förmånsland, om det genomsnittliga värdet 
på Europeiska unionens import av dessa 
produkter från landet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna
preferenssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 80
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 9 ska dras in för produkter i en 
avdelning som har sitt ursprung i ett 
förmånsland, om det genomsnittliga värdet 
på Europeiska unionens import av dessa 
produkter från landet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 



AM\889586SV.doc 37/112 PE480.597v01-00

SV

förmånslandet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som har 
sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 
förmånslandet i fråga under tre på varandra
följande år överskrider gränsvärdena i 
bilaga VI. Gränsvärdena ska beräknas som 
en procentsats av det sammanlagda värdet 
på Europeiska unionens import av samma 
produkter från alla förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet.

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 9 ska dras in för produkter i en 
avdelning enligt Allmänna 
preferenssystemet som har sitt ursprung i 
ett förmånsland inom Allmänna 
preferenssystemet, om det genomsnittliga 
värdet på Europeiska unionens import av 
dessa produkter från förmånslandet i fråga 
under tre på varandra följande år 
överskrider gränsvärdena i bilaga VI. 
Gränsvärdena ska beräknas som en 
procentsats av det sammanlagda värdet på 
Europeiska unionens import av samma 
produkter från alla förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 
förmånslandet i fråga under tre på varandra 
följande år överskrider gränsvärdena i 
bilaga VI. Gränsvärdena ska beräknas som 
en procentsats av det sammanlagda värdet 
på Europeiska unionens import av samma 
produkter från alla förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet.

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 9 ska dras in för produkter i en 
avdelning som har sitt ursprung i ett 
förmånsland, om det genomsnittliga värdet 
på Europeiska unionens import av dessa 
produkter från förmånslandet i fråga under 
tre på varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

Or. en

Motivering

Gradering ska fortsätta tillämpas även för förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen.

Ändringsförslag 83
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 
förmånslandet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 12 ska dras in för produkter i en 
avdelning som har sitt ursprung i ett 
förmånsland, om det genomsnittliga värdet 
på Europeiska unionens import av dessa 
produkter från landet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.
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alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

Or. en

Motivering

Gradering är ett centralt verktyg för att stärka konkurrenskraften i de mindre diversifierade 
och mindre konkurrenskraftiga länderna. För att främja detta har kommissionen även infört 
mer specifika produktavdelningar och främjar därmed en mer målinriktad 
garderingsmekanism. Om produkter med ursprung i ett förmånsland blir globalt 
konkurrenskraftiga men fortsätter att omfattas av handelspreferenser hindrar de 
möjligheterna för mindre konkurrenskraftiga förmånsländer att förbättra sin position.

Ändringsförslag 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tullförmåner som avses i artikel 7
ska dras in för produkter i en avdelning 
enligt Allmänna preferenssystemet som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
Allmänna preferenssystemet, om det 
genomsnittliga värdet på Europeiska 
unionens import av dessa produkter från 
förmånslandet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

1. De tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 9 ska dras in för produkter i en 
avdelning som har sitt ursprung i ett 
förmånsland, om det genomsnittliga värdet 
på Europeiska unionens import av dessa 
produkter från landet i fråga under tre på 
varandra följande år överskrider 
gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena 
ska beräknas som en procentsats av det 
sammanlagda värdet på Europeiska 
unionens import av samma produkter från 
alla förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

Or. en

Motivering

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
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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.

Ändringsförslag 85
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om bilaga II ändras i enlighet med 
kriterierna i artikel 4 får kommissionen 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilaga VI i syfte att 
anpassa bestämmelserna i den bilagan så 
att de graderade produktavdelningarnas 
vikt, som fastställs i punkt 1, proportionellt 
sett förblir densamma.

6. Om bilaga II ändras i enlighet med 
kriterierna i artikel 4 får kommissionen 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilaga VI i syfte att 
anpassa bestämmelserna i den bilagan så 
att de graderade produktavdelningarnas 
vikt, som fastställs i punkt 1 i denna 
artikel, proportionellt sett förblir 
densamma. När kommissionen gör sådana 
anpassningar ska den även ta hänsyn till 
nedgången av det totala värdet av 
Europeiska unionens import från 
samtliga förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet, som har ägt rum sedan 
den senaste anpassningen, på grund av 
den kumulerade effekten av 
tillämpningen av punkt 1 i denna artikel 
samt urholkningen av förmånerna inom 
ramen för systemet till följd av bilaterala 
och multilaterala handelsavtal, som 
involverar Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Metoderna för gradering av produkter måste anpassas när det sker en nedgång av det totala 
värdet av Europeiska unionens import från förmånsländerna inom Allmänna 
preferenssystemet. Hänsyn måste även tas till gradering av produkter och ett ökat 
konkurrenstryck till följd av öppnandet av ytterligare marknader som erbjuds i EU:s 
bilaterala och multilaterala handelsavtal med tredjeländer eller tredjeregioner.
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Ändringsförslag 86
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i 
sina senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller 
genomförandet av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat och i praktiken 
tillämpar alla de konventioner som anges i 
bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Om det först ska påtalas allvarliga brister har tröskeln för att gå med i systemet satts för lågt.

Ändringsförslag 87
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i sina 
senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII utan 
några förbehåll som är oförenliga med 
deras mål och syften och de senaste 
slutsatserna från de berörda 
övervakningsorganen eller annat 
tillgängligt underlag inte visar på någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

Or. en

Ändringsförslag 88
Vital Moreira, Gianluca Susta
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i sina 
senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII utan 
några förbehåll som är oförenliga med 
deras mål och syften och de senaste 
slutsatserna från de berörda 
övervakningsorganen eller annan 
tillgängligt underlag visar på inte någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

Or. en

Ändringsförslag 89
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i sina 
senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

(b) Landet har utan väsentliga förbehåll 
ratificerat alla de konventioner som anges i 
bilaga VIII och de berörda 
övervakningsorganen har i sina senaste 
slutsatser inte påtalat någon allvarlig brist 
när det gäller genomförandet av dessa 
konventioner.

Or. en

Motivering

Villkoren för att få tillträde till förmånerna inom ramen för den särskilda stimulansordningen 
förblir vaga när det gäller ”genomförandet” av konventionerna. Artikel 9.1 b hänvisar endast 
till ”allvarlig brist” som påtalats i övervakningsorganens senaste slutsatser när det gäller 
dessa konventioner. Även om man inte bör ignorera den särskilda stimulansordningens anda, 
skulle felaktiga tolkningar kunna uppstå när det gäller ratificeringen med förbehåll för när en 
sådan ”avstyckning” skulle omfatta väsentliga delar av konventionen.
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Ändringsförslag 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i sina
senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII utan 
några förbehåll som är oförenliga med 
deras mål och syften och de senaste 
slutsatserna från de berörda 
övervakningsorganen eller annat 
tillgängligt underlag inte påtalar någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

Or. en

Motivering 

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

Ändringsförslag 91
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i 
sina senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller 
genomförandet av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII.
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Or. en

Ändringsförslag 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Landet har avskaffat dödsstraffet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om bilaga II ändras får kommissionen 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att ändra bilaga VII i syfte att 
justera det gränsvärde för sårbarhet som 
anges i punkt 1 b i bilaga VII så att det 
fortfarande har proportionellt sett samma 
vikt som det gränsvärde som beräknats i 
enlighet med bilaga VII.

2. Om bilaga II ändras får kommissionen 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att ändra bilaga VII i syfte att 
justera det gränsvärde för sårbarhet som 
anges i punkt 1 b i bilaga VII så att det 
fortfarande har proportionellt sett samma 
vikt som det gränsvärde som beräknats i 
enlighet med bilaga VII. När 
kommissionen gör en översyn av 
gränsvärdena för sårbarhet ska den även 
ta hänsyn till nedgången av det totala 
värdet av Europeiska unionens import 
från samtliga förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet, som har ägt 
rum sedan den senaste översynen, på 
grund av den kumulerade effekten av 
tillämpningen av artikel 8.1 samt 
urholkningen av förmånerna inom ramen 
för systemet till följd av bilaterala och 
multilaterala handelsavtal som involverar 
Europeiska unionen.
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Or. en

Motivering

Gränsvärdena för sårbarhet måste anpassas när det sker en nedgång av det totala värdet av 
Europeiska unionens import från förmånsländerna inom Allmänna preferenssystemet. Hänsyn 
måste även tas till graderingen av produkter och ett ökat konkurrenstryck till följd av 
öppnandet av ytterligare marknader som erbjuds i EU:s bilaterala och multilaterala 
handelsavtal med tredjeländer eller tredjeregioner.

Ändringsförslag 94
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Länder som vill omfattas av den 
särskilda stimulansordningen ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen av de 
konventioner som anges i bilaga VIII samt 
om de bindande åtaganden som anges i 
artikel 9.1 c-e.

2. Länder som vill omfattas av den 
särskilda stimulansordningen ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen och ett effektivt 
genomförande av de konventioner som 
anges i bilaga VIII samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9.1 c-e.

Or. en

Motivering

En effektiv tillämpning av konventioner kan bara garanteras om de genomförs efter 
ratificeringen. Överträdelseförfaranden avser i allmänhet genomförandet, inte endast 
ratificeringen.

Ändringsförslag 95
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ansökan har prövats ska 
kommissionen besluta om det ansökande 
landet ska få omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre.

4. Efter att ansökan har prövats ska 
kommissionen besluta om det ansökande 
landet ska få omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre. Kommissionens beslut om 
vilka kriterier som ska gälla för att ett 
land ska omfattas av den särskilda 
stimulansordningen ska basera sig på 
slutsatser och rekommendationer från de 
berörda övervakningsorganen samt 
annan information från tredje part, 
inklusive det civila samhället, 
fackföreningar eller Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

För transparensens och fullständighetens skull bör information från många olika berörda 
parter vara tillgänglig och övervägas innan ett beslut fattas. 

Ändringsförslag 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ansökan har prövats ska 
kommissionen besluta om det ansökande 
landet ska få omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre.

4. Efter att ansökan har prövats ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 36 
för att upprätta eller ändra bilaga III i 
syfte att besluta om det ansökande landet 
ska få omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre och lägga till landet i 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen inte längre uppfyller 
villkoren i artikel 9.1 a eller om det återtar 
något av de bindande åtaganden som anges 
i artikel 9.1 c–e ska det avföras från 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

5. Om ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen inte längre uppfyller 
villkoren i artikel 9.1 a eller om det återtar 
något av de bindande åtaganden som anges 
i artikel 9.1 c–e ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 36 för att ändra 
bilaga III i syfte att avföra detta land från 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

Or. en

Ändringsförslag 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 
får kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 36 för att upprätta 
och ändra bilaga III i syfte att lägga till 
eller avföra ett land från förteckningen 
över förmånsländer inom den särskilda 
stimulansordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5. Om det 
beslutas att det ansökande landet omfattas 
av den särskilda stimulansordningen, ska 
landet underrättas om vilken dag beslutet 
träder i kraft.

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5 samt 
offentliggöra ett meddelande om sitt 
beslut tillsammans med en motivering i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Om det beslutas att det ansökande landet 
omfattas av den särskilda 
stimulansordningen, ska landet underrättas 
om vilken dag beslutet träder i kraft.

Or. en

Motivering

Ett av målen med reformen av Allmänna preferenssystemet bör vara att öka transparensen.

Ändringsförslag 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5. Om det 
beslutas att det ansökande landet omfattas 
av den särskilda stimulansordningen, ska 
landet underrättas om vilken dag beslutet
träder i kraft.

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5 efter det 
att bilagan har ändrats. Om det beslutas 
att det ansökande landet omfattas av den 
särskilda stimulansordningen, ska landet 
underrättas om vilken dag den delegerade 
akten i fråga träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Genomförandet i praktiken av de 
konventioner som anges i bilaga VIII för 
varje enskilt förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen drar sina slutsatser 
om huruvida de konventioner som anges i 
bilaga VIII genomförs i praktiken kommer 
den att bedöma de berörda 
övervakningsorganens slutsatser och 
rekommendationer.

4. När kommissionen drar sina slutsatser 
om huruvida de konventioner som anges i 
bilaga VIII genomförs i praktiken kommer 
den att bedöma de berörda 
övervakningsorganens slutsatser och 
rekommendationer samt annan 
information från tredje part, inklusive det 
civila samhället och fackföreningar eller 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Övervakningen av hur sociala normer och miljönormer samt goda styrelseformer genomförs 
måste bli mer transparent. Det civila samhället, fackföreningar och Europaparlamentet bör 
kunna bidra till övervaknings- och bedömningsprocessen.

Ändringsförslag 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt upphävas för 
alla eller vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen, om detta land inte 
efterlever de bindande åtaganden som 
anges i artikel 9.1 c–e.

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt upphävas för 
alla eller vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen, om detta land inte 
efterlever de bindande åtaganden som 
anges i artikel 9.1 c–e eller inte fullgör 
skyldigheten att samarbeta med 
kommissionen och lämna alla nödvändiga 
uppgifter i enlighet med artikel 13.2.

Or. en

Ändringsförslag 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det, mot bakgrund av de slutsatser 
som dras i den rapport som avses i 
artikel 14 eller av tillgängliga fakta, finns 
rimliga skäl att anta att ett förmånsland 
inom den särskilda stimulansordningen inte 
efterlever de bindande åtagandena enligt 
artikel 9.1 c–e, får kommissionen i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 38.2 besluta att inleda ett förfarande 
för tillfälligt upphävande av de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

3. Om det, mot bakgrund av de slutsatser 
som dras i den rapport som avses i 
artikel 14 eller av tillgängliga fakta, finns 
rimliga skäl att anta att ett förmånsland 
inom den särskilda stimulansordningen inte 
efterlever de bindande åtagandena enligt 
artikel 9.1 c–e eller inte fullgör 
skyldigheten att samarbeta med 
kommissionen och lämna alla nödvändiga 
uppgifter i enlighet med artikel 13.2, får 
kommissionen i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 38.2 besluta att inleda ett förfarande 
för tillfälligt upphävande av de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
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Europaparlamentet och rådet om detta.

Or. en

Ändringsförslag 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En redogörelse för varför det finns 
rimliga skäl att anta att förmånslandet inte 
följer de bindande åtagandena enligt 
artikel 9.1 c–e, vilket kan leda till att landet 
riskerar att förlora rätten till de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. och

(a) En redogörelse för varför det finns 
rimliga skäl att anta att förmånslandet inte 
följer de bindande åtagandena enligt 
artikel 9.1 c–e eller inte fullgör 
skyldigheten att samarbeta med 
kommissionen och lämna alla nödvändiga 
uppgifter i enlighet med artikel 13.2, 
vilket kan leda till att landet riskerar att 
förlora rätten till de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre. och

Or. en

Ändringsförslag 106
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen samt annan 
information från tredje part, inklusive det 
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drar sina slutsatser. civila samhället och fackföreningar eller 
Europaparlamentet. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser.

Or. en

Motivering

Övervakningen av hur sociala normer och miljönormer samt goda styrelseformer genomförs 
måste bli mer transparent. Det civila samhället, fackföreningar och Europaparlamentet bör 
kunna bidra till övervaknings- och bedömningsprocessen.

Ändringsförslag 107
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande.

8. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande. Beslutet grundas på de 
upplysningar som mottagits, och ska 
offentliggöras omedelbart.

Or. en

Motivering

Ett av målen med reformen av Allmänna preferenssystemet bör vara att öka transparensen.

Ändringsförslag 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen fattar ett beslut om 
tillfälligt upphävande av tullförmånerna 
ska det beslutet träda i kraft sex månader 
efter det att beslutet antogs.

10. Om kommissionen fattar ett beslut om 
tillfälligt upphävande av tullförmånerna 
ska det beslutet träda i kraft sex månader 
efter att respektive delegerad akt har trätt i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen konstaterar att de skäl 
som anges i artikel 15.1 och som låg till 
grund för det tillfälliga upphävandet av 
tullförmånerna inte längre föreligger, ska 
den återinföra de tullförmåner som 
beviljades enligt den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre. Kommissionen får i detta 
syfte anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att ändra bilaga III.

Om kommissionen konstaterar att de skäl 
som anges i artikel 15.1 och som låg till 
grund för det tillfälliga upphävandet av 
tullförmånerna inte längre föreligger, ska 
den ha befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 för att 
ändra bilaga III för att återinföra de
tullförmåner som beviljades enligt den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre.

Or. en

Ändringsförslag 110
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tullförmånsberättigat land som anges 
i bilaga I ska omfattas av tullförmånerna 
enligt den särskilda ordningen för de minst 

1. Ett tullförmånsberättigat land som anges 
i bilaga I ska omfattas av tullförmånerna 
enligt den särskilda ordningen för de minst 
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utvecklade länderna, som avses i 
artikel 1.2 c, om landet enligt Förenta 
nationernas definition hör till de minst 
utvecklade länderna.

utvecklade länderna och de minst 
utvecklade regionerna om landet enligt 
Förenta nationernas definition hör till de 
minst utvecklade länderna eller om landet 
hör till de minst utvecklade regionerna, 
som avses i artikel 1.2 c.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen 
för de minst utvecklade länderna utvidgas till ”minst utvecklade regioner”, och begreppet 
”minst utvecklade regioner” bör läggas till i de artiklar som nämner minst utvecklade länder.

Ändringsförslag 111
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tullförmånsberättigat land som anges 
i bilaga I ska omfattas av tullförmånerna 
enligt den särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna, som avses i 
artikel 1.2 c, om landet enligt Förenta 
nationernas definition hör till de minst 
utvecklade länderna.

1. Ett tullförmånsberättigat land som anges 
i bilaga I ska omfattas av tullförmånerna 
enligt den särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna och de minst 
utvecklade regionerna, som avses i 
artikel 1.2 c, om landet enligt Förenta 
nationernas definition hör till de minst 
utvecklade länderna eller om landet hör 
till de minst utvecklade regionerna.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen 
för minst utvecklade länder utvidgas till ”minst utvecklade regioner”, och begreppet ”minst 
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utvecklade regioner” bör läggas till i de artiklar som nämner minst utvecklade länder.

Ändringsförslag 112
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett tullförmånsberättigat land ska inte 
omfattas av tullförmånerna enligt den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna och de minst 
utvecklade regionerna om landets totala 
export av bearbetade produkter per capita 
överstiger 700 USD under tre på varandra 
följande år, på grundval av siffror som 
tillhandahålls av Förenta nationernas 
organisation för industriell utveckling 
(UNIDO).

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna. Allmänna 
preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde inom regioner där 
majoriteten av medlemmarna är minst utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen 
för minst utvecklade länder utvidgas till ”minst utvecklade regioner”, och begreppet ”minst 
utvecklade regioner” bör läggas till i de artiklar som nämner minst utvecklade länder.

Ändringsförslag 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över 
denna förteckning på grundval av de 

Kommissionen ska regelbundet se över 
denna förteckning på grundval av de 
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senaste tillgängliga uppgifterna. Om ett 
förmånsland inom initiativet Allt utom 
vapen inte längre uppfyller kriterierna i 
punkt 1 ska det genom ett beslut av
kommissionen avföras från förteckningen 
efter en övergångsperiod på tre år från den 
dag då kommissionens beslut antogs.

senaste tillgängliga uppgifterna. Om ett 
förmånsland inom initiativet Allt utom 
vapen inte längre uppfyller kriterierna i 
punkt 1 ska kommissionen ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att ändra bilaga IV i syfte att 
avföra detta land från förteckningen efter 
en övergångsperiod på tre år från den dag 
då den delegerade akten trädde i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 114
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över 
denna förteckning på grundval av de 
senaste tillgängliga uppgifterna. Om ett 
förmånsland inom initiativet Allt utom 
vapen inte längre uppfyller kriterierna i 
punkt 1 ska det genom ett beslut av 
kommissionen avföras från förteckningen 
efter en övergångsperiod på tre år från den 
dag då kommissionens beslut antogs.

Kommissionen ska regelbundet se över 
denna förteckning på grundval av de
senaste tillgängliga uppgifterna. Om ett 
förmånsland inom initiativet Allt utom 
vapen inte längre uppfyller kriterierna i 
punkt 1 ska det genom ett beslut av 
kommissionen avföras från förteckningen 
efter en övergångsperiod på minst tre år 
från den dag då kommissionens beslut 
antogs.

Or. en

Ändringsförslag 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt 2 andra stycket 
får kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 36 i syfte att ändra 

utgår
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bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid allvarligt och systematiskt
åsidosättande av principerna i de 
konventioner som anges i del A i bilaga 
VIII.

a) Vid allvarligt åsidosättande av 
principerna i de konventioner som anges i 
del A i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att få till stånd en gemensamt överenskommen definition av 
”systematisk”. För tydlighets skull bör den inte användas.

Ändringsförslag 117
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, vilka 
inverkar negativt på unionsindustrins 
situation och inte har åtgärdats av 
förmånslandet. För sådana illojala 
handelsmetoder som är förbjudna eller 
kan bli föremål för åtgärder enligt WTO-
avtalen ska tillämpningen av denna 
artikel grunda sig på ett 
förhandsavgörande om detta från det 

utgår
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berörda WTO-organets sida.

Or. en

Motivering

Ekonomisk-politisk villkorlighet får inte bli en del av Allmänna preferenssystemet. 
Utvecklingsländernas rätt att bestämma om råmaterial i det allmännas intresse måste 
respekteras fullt ut.

Ändringsförslag 118
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, vilka 
inverkar negativt på unionsindustrins 
situation och inte har åtgärdats av 
förmånslandet. För sådana illojala 
handelsmetoder som är förbjudna eller kan 
bli föremål för åtgärder enligt WTO-
avtalen ska tillämpningen av denna artikel 
grunda sig på ett förhandsavgörande om 
detta från det berörda WTO-organets sida.

d) Vid allvarliga fall av illojala 
handelsmetoder, vilka inverkar negativt på 
unionsindustrins situation och inte har 
åtgärdats av förmånslandet. För sådana 
illojala handelsmetoder som är förbjudna 
eller kan bli föremål för åtgärder enligt 
WTO-avtalen ska tillämpningen av denna 
artikel grunda sig på ett förhandsavgörande 
om detta från det berörda WTO-organets 
sida.

Or. en

Motivering

Utvecklingsländer som gynnas av EU:s handelspreferenser bör vara fria att utnyttja sina 
råvaror för egen utveckling.

Ändringsförslag 119
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, vilka 
inverkar negativt på unionsindustrins 
situation och inte har åtgärdats av 
förmånslandet. För sådana illojala 
handelsmetoder som är förbjudna eller kan 
bli föremål för åtgärder enligt WTO-
avtalen ska tillämpningen av denna artikel 
grunda sig på ett förhandsavgörande om 
detta från det berörda WTO-organets sida.

d) Vid allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, vilka 
inverkar negativt på producenternas 
situation i unionen och inte har åtgärdats 
av förmånslandet. För sådana illojala 
handelsmetoder som är förbjudna eller kan 
bli föremål för åtgärder enligt WTO-
avtalen ska tillämpningen av denna artikel 
grunda sig på ett förhandsavgörande om 
detta från det berörda WTO-organets sida.

Or. en

Motivering

Explicit hänvisning till EU:s producenter (som i skyddsklausulen) i stället för till EU-
industrin.

Ändringsförslag 120
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid allvarlig och systematisk 
överträdelse av de mål för bevarande och 
förvaltning av fiskeresurser som har satts 
upp av de regionala fiskeriorganisationer 
eller internationella ordningar som 
Europeiska unionen är medlem i.

e) Vid allvarliga överträdelser av de mål 
för bevarande och förvaltning av 
fiskeresurser som har satts upp av de 
regionala fiskeriorganisationer eller 
internationella ordningar som Europeiska 
unionen är medlem i.

Or. en

Motivering

Tidigare erfarenheter visar att det kan vara svårt att bevisa att allvarliga överträdelser också 
har skett på ett systematiskt sätt, och sålunda har de förblivit obestraffade. Detta 
ändringsförslag syftar till att se till att allvarliga överträdelser från och med nu kan få 
konsekvenser.
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Ändringsförslag 121
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid allvarlig och systematisk
överträdelse av de mål för bevarande och 
förvaltning av fiskeresurser som har satts 
upp av de regionala fiskeriorganisationer 
eller internationella ordningar som 
Europeiska unionen är medlem i.

e) Vid allvarlig överträdelse av de mål för 
bevarande och förvaltning av fiskeresurser 
som har satts upp av de regionala 
fiskeriorganisationer eller internationella 
ordningar som Europeiska unionen är 
medlem i.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att få till stånd en gemensamt överenskommen definition av 
”systematisk”. För tydlighets skull bör den inte användas.

Ändringsförslag 122
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Med hänsyn till djurskyddet, allvarlig 
överträdelse av rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 av den 24 september 2009 om 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, 
och/eller rådets förordning (EG) nr 
1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden.

Or. en



AM\889586SV.doc 61/112 PE480.597v01-00

SV

Motivering

Djurskyddet ingår i EU:s politik.

Ändringsförslag 123
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Med hänsyn till djurskyddet, allvarlig 
överträdelse av rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 av den 24 september 2009 om 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, 
och/eller rådets förordning (EG) nr 
1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden.

Or. en

Motivering

Djurskyddet ingår i EU:s politik.

Ändringsförslag 124
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Med hänsyn till djurskyddet, allvarlig 
överträdelse av rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 av den 24 september 2009 om 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, 
och/eller rådets förordning (EG) nr 
1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden.
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Or. en

Ändringsförslag 125
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska bedöma inlagor 
från Europaparlamentet eller annan 
tredje part, inklusive fackföreningar eller 
det civila samhället, rörande påstått 
åsidosättande av artikel 19.1

Or. en

Motivering

Information från flera olika intressenter bör accepteras, med syftet att förbättra 
transparensen.

Ändringsförslag 126
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. För vart och ett av de fall som det 
hänvisas till i punkterna 9 och 10 ska 
beslutet grundas på de upplysningar som 
mottagits, och det ska offentliggöras 
omedelbart.

Or. en
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Motivering

Man måste garantera transparens under alla stadier i processen.

Ändringsförslag 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om kommissionen fattar ett beslut om 
tillfälligt upphävande av tullförmånerna 
ska det beslutet träda i kraft sex månader 
efter att det har antagits.

11. Om kommissionen fattar ett beslut om 
tillfälligt upphävande av tullförmånerna 
ska det beslutet träda i kraft sex månader 
efter att respektive delegerad akt har trätt i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen konstaterar att de skäl 
som anges i artikel 19.1 och som låg till 
grund för det tillfälliga upphävandet av 
tullförmånerna inte längre föreligger, ska 
den återinföra de tullförmåner som 
beviljades under de förmånsordningar som 
anges i artikel 1.2. Kommissionen får i 
detta syfte anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 36 för att ändra bilagorna II, 
III eller IV, beroende på vilken som är 
tillämplig.

Om kommissionen konstaterar att de skäl 
som anges i artikel 19.1 och som låg till 
grund för det tillfälliga upphävandet av 
tullförmånerna inte längre föreligger, ska 
den vara befogad att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 för att 
ändra bilagorna II, III eller IV, beroende 
på vilken som är tillämplig, för att 
återinföra de tullförmåner som beviljades 
under de förmånsordningar som anges i 
artikel 1.2.

Or. en



PE480.597v01-00 64/112 AM\889586SV.doc

SV

Ändringsförslag 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det tillfälliga upphävandet får inte gälla 
längre än sex månader. När tidsperioden 
har löpt ut ska kommissionen i enlighet 
med det skyndsamma förfarande som avses 
i artikel 38.4 besluta att antingen avsluta 
det tillfälliga upphävandet eller att förlänga 
den period under vilken det tillfälliga 
upphävandet gäller.

6. Det tillfälliga upphävandet får inte gälla 
längre än sex månader. Senast när 
tidsperioden löper ut ska kommissionen i 
enlighet med det skyndsamma förfarande 
som avses i artikel 38.4 besluta att antingen 
avsluta det tillfälliga upphävandet eller att 
förlänga den period under vilken det 
tillfälliga upphävandet gäller.

Or. en

Ändringsförslag 130
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 för att 
fastställa bestämmelser om förfarandet för 
antagande av allmänna skyddsåtgärder, 
särskilt när det gäller tidsfrister, de berörda 
parternas rättigheter, sekretess, utlämnande
av uppgifter, kontrollbesök och översyn.

4. Bestämmelser om förfarandet för 
antagande av allmänna skyddsåtgärder, 
särskilt när det gäller tidsfrister, de berörda 
parternas rättigheter, sekretess, lämnande
av uppgifter, kontrollbesök och översyn 
ska fastställas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna för skyddsförfarandet ska fastställas av medlagstiftarna. Denna befogenhet 
behöver inte delegeras till kommissionen.
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Ändringsförslag 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undersökningen, inbegripet de steg i 
förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 12 månader
från det att den inleddes.

4. Undersökningen, inbegripet de steg i 
förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 8 månader från 
det att den inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 132
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undersökningen, inbegripet de steg i 
förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 12 månader
från det att den inleddes.

4. Undersökningen, inbegripet de steg i 
förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 6 månader från 
det att den inleddes. Den tidsfristen får 
förlängas med ytterligare tre månader till 
följd av exceptionella omständigheter, 
såsom ett ovanligt högt antal involverade 
parter eller komplexa 
marknadsförhållanden. Kommissionen 
ska meddela alla berörda parter om en 
sådan förlängning och ange de skäl som 
förlängningen grundas på.

Or. es

Motivering

Tolv månader är en alltför lång tid. En tidsfrist på sex månader förefaller rimligare, i 
kombination med en möjlig förlängning med tre månader i exceptionella situationer.
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Ändringsförslag 133
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 25 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det föreligger vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet när det 
gäller en försämring av unionstillverkarnas 
ekonomiska och/eller finansiella situation 
som skulle vara svår att åtgärda får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som ska tillämpas omedelbart, i enlighet 
med det skyndsamma förfarande som avses 
i artikel 38.4, i syfte att återinföra tullarna 
enligt Gemensamma tulltaxan under en 
period på högst 12 månader.

Om det föreligger vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet när det 
gäller en försämring av unionstillverkarnas 
ekonomiska och/eller finansiella situation, 
och om dröjsmål i tillämpningen av 
tillfälliga skyddsåtgärder kan orsaka en 
skada som skulle vara svår att åtgärda, får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som ska tillämpas omedelbart, i enlighet 
med det skyndsamma förfarande som avses 
i artikel 38.4, i syfte att återinföra tullarna 
enligt Gemensamma tulltaxan under en 
period på högst 12 månader.

Or. es

Ändringsförslag 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 27 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 inte är uppfyllda ska 
kommissionen anta ett beslut om att 
avsluta undersökningen och förfarandet i 
enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 38.3. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Undersökningen ska 
anses vara avslutad om inget beslut 
offentliggörs inom den tidsperiod som 
avses i artikel 24.4, och alla eventuella 
skyndsamma förebyggande åtgärder ska 
automatiskt upphöra att gälla.

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 inte är uppfyllda ska 
kommissionen anta ett beslut om att 
avsluta undersökningen och förfarandet i 
enlighet med det rådgivande förfarande
som avses i artikel 38.2. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Undersökningen ska 
anses vara avslutad om inget beslut 
offentliggörs inom den tidsperiod som 
avses i artikel 24.4, och alla eventuella 
skyndsamma förebyggande åtgärder ska 
automatiskt upphöra att gälla.
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Or. en

Ändringsförslag 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i avsnitt I i detta kapitel, 
ska kommissionen den 1 januari varje år, 
på eget initiativ och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 38.2, dra in de tullförmåner som 
avses i artiklarna 7 och 13 för import av 
produkter som har sitt ursprung i ett 
förmånsland och som omfattas av 
avdelning 11 b enligt Allmänna 
preferenssystemet eller av KN-numren 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 och 38249097, enligt 
bilaga V eller bilaga IX beroende på vilken 
som är tillämplig,

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i avsnitt I i detta kapitel, 
ska kommissionen den 1 januari varje år, 
på eget initiativ och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 38.2, dra in de tullförmåner som 
avses i artiklarna 7 och 12 för import av 
produkter som har sitt ursprung i ett 
förmånsland och som omfattas av 
avdelningarna 11 a och 11 b enligt 
Allmänna preferenssystemet eller av KN-
numren 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 och 38249097, enligt 
bilaga V eller bilaga IX beroende på vilken 
som är tillämplig,

Or. it

Ändringsförslag 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 10 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

Or. it
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Ändringsförslag 137
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en

Ändringsförslag 138
Vital Moreira

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en

Ändringsförslag 139
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en
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Ändringsförslag 140
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en

Motivering

En årlig ökning av importvolymen med 15 % skulle skada den europeiska industrin i en 
utsträckning som knappast skulle kunna rättas till genom skyddsåtgärderna.

Ändringsförslag 141
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en

Ändringsförslag 142
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller
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Or. en

Motivering

En ökning av importvolymen med 15 % på ett år är en mycket stor ökning. På denna nivå 
skulle skadorna för den europeiska industrin knappast kunna rättas till genom 
skyddsåtgärderna.

Ändringsförslag 143
Mário David

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 15 % jämfört 
med föregående kalenderår, eller

a) om den sammanlagda importens mängd 
(i volym) har ökat med minst 12,5 %
jämfört med föregående kalenderår, eller

Or. en

Motivering

Vi anser att en ökning av importvolymen med 15 % på ett år är för hög. På denna nivå kan de 
negativa följderna för den europeiska industrin knappast rättas till genom skyddsåtgärderna.

Ändringsförslag 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om den sammanlagda importen av 
produkter i avdelning 11 b enligt
Allmänna preferenssystemet från något av 
de länder eller territorier som anges i 
bilaga I överstiger under en period på tolv 
månader den procentandel av värdet på 
Europeiska unionens import som anges i 
punkt 2 i bilaga VI.

b) om den sammanlagda importen av 
produkter i avdelningarna 11 a och 11 b i 
Allmänna preferenssystemet från något av 
de länder eller territorier som anges i 
bilaga II under en period på tolv månader 
överstiger den procentandel av värdet på 
Europeiska unionens import som anges i 
punkt 2 i bilaga VI.

Or. it
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Ändringsförslag 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 6 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken är tillämplig.

Or. it

Ändringsförslag 146
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska 
unionen av produkter i bilaga V eller 
bilaga IX, beroende på vilken är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder vars import till 
Europeiska unionen av produkter i bilaga 
V eller bilaga IX, beroende på vilken är 
tillämplig, under tre år i följd uppvisar ett 
genomsnittligt värde som inte 
överstiger 8 % av värdet av den 
sammanlagda importen till Europeiska 
unionen av samma produkter från 
samtliga förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet.

Or. es

Motivering

Av kommissionens förslag framgår det inte tydligt om grunden för beräkningen av 
procentsatsen ska vara EU:s sammanlagda import eller endast den importmängd som 
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omfattas av Allmänna preferenssystemet enligt gällande förordning.

Ändringsförslag 147
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 6 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 148
Vital Moreira

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 6 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 149
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 6 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 150
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 4 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Motivering

Åttaprocentskriteriet motsvarar en ordentligt hög andel av den EU-import som omfattas av 
ordningen, och det gäller bara för några få nyckelimportvaror. Säkerhetsklausulen bör 
förstärkas genom att tröskelvärdet minskas från 8 % till 4 %.

Ändringsförslag 151
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
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förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 4 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 152
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som, när det gäller 
de produkter som avses i artikel 29.1, står 
för mindre än 6 % av den totala importen 
till Europeiska unionen av samma 
produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Motivering

Åttaprocentskriteriet motsvarar en ordentligt hög andel av den EU-import som omfattas av 
ordningen, och det gäller bara för några få nyckelimportvaror. Säkerhetsklausulen bör 
förstärkas genom att tröskelvärdet minskas från 8 % till 6 %. Ändringsförslaget tydliggör 
också att villkoren för att tillämpa skyddsåtgärder på specifika produkter bör kopplas till en 
objektivt konstaterad störning som orsakats av samma produkter, och inte till globala 
handelstrender som inkluderar varor som inte har något samband med störningen. 

Ändringsförslag 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 8 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom initiativet Allt utom 
vapen eller på länder som står för mindre 
än 6 % av importen till Europeiska unionen 
av produkter i bilaga V eller bilaga IX, 
beroende på vilken som är tillämplig.

Or. en

Motivering

Skyddsklausulen gäller inte länder vilkas andel understiger 8 % av EU:s import av produkter 
som anges i bilaga V eller IX. Därför gäller den särskilda skyddsklausulen endast några få 
nyckelimportvaror. Vi tror att det är nödvändigt att förstärka skyddet genom att vidga 
spännvidden för land/produkt genom att minska tröskelvärdet i artikel 29.2 från 8 % till 6 %. 

Ändringsförslag 154
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett utvecklingsland inom en minst 
utvecklad region ska klassificeras som ett 
”förmånsland” enligt definitionen i 
artikel 67 a i förordning (EEG) 
nr 2454/93.

Or. en

Motivering

Regional integrering är ytterst viktig för de minst utvecklade länderna.

Ändringsförslag 155
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
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Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En minst utvecklad region ska 
betraktas som en regional grupp enligt 
definitionen i artikel 67 k i förordning 
(EEG) nr 2545/93.

Or. en

Motivering

Allmänna preferenssystemet får inte införa olika system för marknadstillträde eller 
kumulation av ursprungsregler inom regioner där majoriteten av medlemmarna är minst 
utvecklade länder. Därför bör den särskilda ordningen för minst utvecklade länder utvidgas 
till ”minst utvecklade regioner”, och kumulation av ursprung bör tillåtas inom dessa
regioner.

Ändringsförslag 156
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje månad lämna 
närmare upplysningar till kommissionen 
om kvantiteterna och värdena för de 
produkter som har övergått till fri 
omsättning och som omfattas av 
tullförmåner, senast tre månader efter 
denna övergång.

5. Medlemsstaterna ska varje månad lämna 
närmare upplysningar till kommissionen 
om kvantiteterna och värdena för de 
produkter som har övergått till fri 
omsättning och som omfattas av 
tullförmåner, senast tre månader efter 
denna övergång. Kommissionens ska 
överlämna en rapport över dessa 
upplysningar till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. es
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Ändringsförslag 157
Emilio Menéndez del Valle

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje månad lämna 
närmare upplysningar till kommissionen 
om kvantiteterna och värdena för de 
produkter som har övergått till fri 
omsättning och som omfattas av 
tullförmåner, senast tre månader efter 
denna övergång.

5. Medlemsstaterna ska varje månad lämna 
närmare upplysningar till kommissionen 
om kvantiteterna och värdena för de 
produkter som har övergått till fri 
omsättning och som omfattas av 
tullförmåner, senast tre månader efter 
denna övergång. Med utgångspunkt i 
dessa upplysningar ska kommissionen var 
tredje månad lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 158
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 19, 20 och 22 ska ges på obestämd 
tid från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 19 och 20 ska ges på obestämd tid 
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Motivering

En anpassning av texten till ändringsförslaget avseende artikel 22.4.
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Ändringsförslag 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med punkt 2 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader
efter det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

4. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med punkt 2 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom sex månader
efter det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 160
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med punkt 2 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

4. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med punkt 2 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
fyra månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. de
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Ändringsförslag 161
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Akten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med en motivering av varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.

1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft två månader 
efter att dessa akter har överlämnats till 
Europaparlamentet och rådet och ska 
tillämpas så länge ingen invändning har 
gjorts i enlighet med punkt 2.  Akten ska 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet tillsammans med en motivering av 
varför det skyndsamma förfarandet 
tillämpas.

Or. en

Motivering

För att undvika förvirring och svårigheter för både partnerländer och europeiska importörer 
bör en delegerad akt träda i kraft först när det står klart att ingen av medlagstiftarna kommer 
att göra invändningar.

Ändringsförslag 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas tillsammans med artikel 5 i den 
förordningen.

4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas tillsammans med artikel 4 i den 
förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 39 ...

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vartannat år till rådet 
och Europaparlamentet överlämna en 
rapport som beskriver effekterna av 
systemet och som omfattar den senaste 
tvåårsperioden och samtliga de ordningar 
som anges i artikel 1.2.

1. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen och genomförandet av 
denna förordning. Rapporten ska 
behandla samtliga förmånsordningar som
anges i artikel 1.2, inklusive kraven 
gällande handelshinder, och presentera 
en sammanfattning av statistiken och 
utvecklingen av handeln med 
förmånsländerna och 
förmånsterritorierna.

2. Kommittén för allmänna tullförmåner 
och Europaparlamentet ska med 
utgångspunkt i rapporten utvärdera 
effekterna av systemet. 
Europaparlamentet får kalla 
kommissionen till ett sammanträde med 
sitt ansvariga utskott för att presentera 
och förklara eventuella frågor om 
tillämpningen av denna förordning.
3. Kommissionen ska offentliggöra 
rapporten senast sex månader efter det att 
den har lagts fram för Kommittén för 
allmänna tullförmåner och för 
Europaparlamentet.

Or. es

Motivering

Skyldigheten att rapportera till Europaparlamentet och rådet bör definieras tydligt i 
förordningen.

Ändringsförslag 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Systemet gäller under åtta år från och 
med det datum då denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 165
Keith Taylor

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 1a 02 0208 90 70 Grodlår IK

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 1a 02 utgår utgår utgår

Or. en

Motivering

Produktionen av grodlår är ökänd för sin grymhet och bör inte längre få utnyttja IK-statusen 
och därmed slippa tullar och avgifter.

Ändringsförslag 166
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell
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Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 1a 02 0208 90 70 Grodlår IK

Ändringsförslag
Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-

känslig

avd. 1a 02 0208 90 70 Grodlår K

Or. en

Motivering

Produktionen av grodlår är ökänd för sin grymhet och bör inte längre få utnyttja IK-statusen 
och därmed slippa tullar och avgifter.

Ändringsförslag 167
Vital Moreira

Förslag till förordning
BilagaV – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-
nummer Beskrivning Känslig/icke-

känslig

avd. 1b 03 ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, 
utom produkter enligt 
undernummer 0301 10 90

K

avd. 2a 06 ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; 
lökar, rötter och liknande; 
snittblommor och snittgrönt, utom 
produkter enligt undernummer 
0604 91 40

K

avd. 6a 29 ex 2905

Acykliska alkoholer samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av sådana 
alkoholer, utom produkter enligt 
undernummer 2905 45 00, och 
med undantag av produkter enligt 
undernummer 2905 43 00 och 
2905 44

K
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avd. 11b 62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå K

avd. 12a 64 kapitel 64 Skodon, damasker och liknande; 
delar till sådana artiklar K

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 1b 03 ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, utom 
produkter enligt undernummer 
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 och 0307 59 10

K

avd. 2a 06 ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; 
lökar, rötter och liknande; 
snittblommor och snittgrönt, utom 
produkter enligt undernummer 
0604 91 40, 0602 10 90 och 
0603 11 00

K

avd. 6a 29 ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana alkoholer, utom produkter 
enligt undernummer 2905 45 00, och 
med undantag av produkter enligt 
undernummer 2905 11 00,
2905 43 00 och 2905 44

K

avd. 11b 62 kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6212 10 90

K

avd. 12a 64 kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; 
delar till sådana artiklar med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6403 99 96 och 
6403 99 98

K

Or. en

Ändringsförslag 168
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag
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Avdelning Kapitel KN-
nummer Beskrivning Känslig/icke-

känslig

ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, 
utom produkter enligt 
undernummer 0301 10 90

K
avd. 1b 03

0301 10 90 Levande saltvattenfisk för 
akvarium IK

ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; 
lökar, rötter och liknande; 
snittblommor och snittgrönt, utom 
produkter enligt undernummer 
0604 91 40

K
avd. 2a 06

0604 91 40 Kvistar av barrträd, färska IK

ex 2905

Acykliska alkoholer samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av sådana 
alkoholer, utom produkter enligt 
undernummer 2905 45 00, och 
med undantag av produkter enligt 
undernummer 2905 43 00 och 
2905 44

K
avd. 6a 29

29054500 Glycerol IK

avd. 11b 62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå K

avd. 12a 64 kapitel 64 Skodon, damasker och liknande; 
delar till sådana artiklar

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 1b 03 ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, utom 
produkter enligt undernummer 
0301 10 90 och med undantag av 
produkter enligt undernummer
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
och 0307 59 10

K

0301 10 90 Levande saltvattenfisk för akvarium IK

avd. 2a 06 ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; 
lökar, rötter och liknande; 
snittblommor och snittgrönt, utom 
produkter enligt undernummer 
0604 91 40 och med undantag av 
produkter enligt undernummer
0602 10 90 and 0603 11 00

K
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0604 91 40 Kvistar av barrträd, färska IK

ex 2905
Acykliska alkoholer samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana alkoholer utom 

K

produkter enligt undernummer 
2905 45 00, och med undantag av 
produkter enligt undernummer 
2505 11 00, 2905 43 00 och 2905 44

avd. 6a 29

29054500 Glycerol IK

avd. 11b 62 kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6212 10 90

K

avd. 12a 64 kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; 
delar till sådana artiklar med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6403 99 96 och 
6403 99 98

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan förmånstagarna inom Allmänna preferenssystemet 
och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen när det gäller export av nyckelprodukter 
från de minst utvecklade länderna till EU. I ändringsförslaget föreslås att man från bilaga V 
utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen, för vilka preferensmarginalen (Allmänna preferenssystemet - Allt utom 
vapen) understiger 6 % (man kan utgå från att för högre värden garanterar 
preferensmarginalen tillräckliga komparativa fördelar för förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen). Denna åtgärd syftar till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband 
med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp konkurrens från förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet.

Ändringsförslag 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-

nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig



PE480.597v01-00 86/112 AM\889586SV.doc

SV

ex kapitel 3
Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur, utom produkter 
enligt undernummer 0301 10 90

K
avd. 1b 03

0301 10 90 Levande saltvattenfisk för akvarium IK

ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; lökar, 
rötter och liknande; snittblommor och 
snittgrönt, utom produkter enligt 
undernummer 0604 91 40

K
avd. 2a 06

0604 91 40 Kvistar av barrträd, färska IK

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur, utom produkter 
enligt undernummer 0301 10 90 och med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 och 0307 59 10.

K
avd. 1b 03

0301 10 90 Levande saltvattenfisk för akvarium IK

avd. 2a 06 ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; lökar, 
rötter och liknande; snittblommor och 
snittgrönt, utom produkter enligt 
undernummer 0604 91 40 och med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 0602 10 90 och 0603 11 
00.

K

0604 91 40 Kvistar av barrträd, färska IK

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan förmånstagarna inom Allmänna preferenssystemet 
och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen när det gäller export av nyckelprodukter 
från de minst utvecklade länderna till EU. I ändringsförslaget föreslås att man från bilaga V 
utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen, för vilka preferensmarginalen (Allmänna preferenssystemet - Allt utom 
vapen) understiger 6 % (man kan utgå från att för högre värden garanterar 
preferensmarginalen tillräckliga komparativa fördelar för förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen). Denna åtgärd syftar till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband 
med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp konkurrens från förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet. 
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Ändringsförslag 170
Robert Sturdy

Förslag till förordning
BilagaV – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelnin
g Kapitel KN-

nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 2a 06 ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; 
lökar, rötter och liknande; 
snittblommor och snittgrönt, utom 
produkter enligt undernummer 
0604 91 40

K

avd. 4b 18 kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar K

avd. 4c 24 kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning K

avd. 6a 38 ex kapitel 3
9

Plaster och plastvaror, utom 
produkter enligt nr 3901, 3902, 3903 
och 3904, undernummer 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 och 3907 99, nr 
3908 och 3920 samt undernummer 
ex 3921 90 10 och 3923 21 00

IK

avd. 11a 52 kapitel 52 Bomull K

avd. 11b 61
kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av 

trikå K

avd. 16 85 ex kapitel 8
5

Elektriska maskiner och apparater 
samt delar till sådana artiklar; 
apparater för inspelning eller 
återgivning av ljud, apparater för 
inspelning eller återgivning av bilder 
och ljud för television samt delar och 
tillbehör till sådana apparater, utom 
produkter enligt undernummer 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11–8519 89 19, nr 8521, 
8525 och 8527, undernummer 
8528 49, 8528 59 och 8528 69–
8528 72, nr 8529 och undernummer 
8540 11 och 8540 12

IK

Ändringsförslag
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Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

ex kapitel 6 Levande träd och andra växter; lökar, 
rötter och liknande; snittblommor och 
snittgrönt, utom produkter enligt 
undernummer 0603 12 00 och 0604 91 40

Kavd. 2a 06

0603 12 00 Friska snittnejlikor och knoppar av 
sådana slag som är lämpliga till buketter 
eller annat prydnadsändamål

IK

ex kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 1804 00 00

Kavd. 4b 18

1804 00 00 Kakaosmör, kakaofett och kakaoolja IK

ex kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning med undantag av 
produkter enligt undernummer 
2401 10 60

Kavd. 4c 24

2401 10 60 Soltorkad tobak av orientalisk typ, ej 
stripad

IK

avd. 6a 38 ex kapitel 39 Plaster och plastvaror, utom produkter 
enligt nr 3901, 3902, 3903 och 3904, 
undernummer 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 och 3907 99, nr 3908 och 
3920 samt undernummer ex 3921 90 10 
och 3923 21 00

IK

ex kapitel 52 Bomull, utom produkter enligt 
undernummer 5205 12 00

Kavd. 11a 52

5205 12 00 enkelt garn av bomull, av okammade 
fibrer, innehållande minst 85 viktprocent 
bomull, med en längdvikt av mindre än 
714,29 decitex men minst 232,56 decitex 
(över metriskt nr 14 men högst metriskt 
nr 43), utom i 
detaljhandelsuppläggningar

IK

ex kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå,
utom produkter enligt undernummer 
6107 11 00, 6108 21 00 och 6108 22 00

K

6107 11 00 Kalsonger av bomullstrikå för män eller 
pojkar 

IK

6108 21 00 Trosor av bomullstrikå för kvinnor eller 
flickor

IK

avd. 11b 61

6108 22 00 Trosor av konstfibertrikå för kvinnor 
eller flickor 

IK

avd. 16 85 ex kapitel 85 Elektriska maskiner och apparater samt 
delar till sådana artiklar; apparater för 
inspelning eller återgivning av ljud, 
apparater för inspelning eller återgivning 

IK
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av bilder och ljud för television samt delar 
och tillbehör till sådana apparater, utom 
produkter enligt undernummer 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11–8519 89 19, nr 8521 10, 8525 
och 8527, undernummer 8528 49, 8528 59 
och 8528 69–8528 72, nr 8529 och 
undernummer 8540 11 och 8540 12

Or. en

Motivering

Det finns utrymme för att både bredda och fördjupa produkttäckningen. Detta skulle förbättra 
utvecklingspotentialen och värdet av de förmåner som erbjuds utvecklingsländerna. Dessa 
produkter har särskilt valts ut för att undvika negativa effekter för de minst utvecklade 
länderna och för industrin i EU. 

Ändringsförslag 171
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ick
e-känslig

avd. 2b 07 08 0802 50 00 Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller 
utan skal IK

avd. 2b 07 08 0802 90 50 Pinjenötter, färska eller torkade, med eller 
utan skal IK

avd. 2b 07 08 0805 40 00 Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska 
eller torkade IK

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ick
e-känslig

avd. 2b 07 08 0802 50 00 Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller 
utan skal K

avd. 2b 07 08 0802 90 50 Pinjenötter, färska eller torkade, med eller 
utan skal K

avd. 2b 07 08 0805 40 00 Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska 
eller torkade K

Or. en
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Motivering

Producenter i Grekland, Cypern, Italien och Spanien kommer att gynnas av detta 
ändringsförslag. De länder som för närvarande är förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet och som skulle påverkas är Kina och Iran.

Ändringsförslag 172
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 2c 09 09 0901 12 00 Kaffe, orostat, koffeinfritt K

avd. 2c 09 09 0901 21 00 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt K

avd. 2c 09 09 0901 22 00 Kaffe, rostat, koffeinfritt K

avd. 2c 09 09 0901 90 90 Kaffesurrogat som innehåller kaffe, oavsett 
mängd K

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 2c 09 09 0901 12 00 Kaffe, orostat, koffeinfritt IK

avd. 2c 09 09 0901 21 00 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt IK

avd. 2c 09 09 0901 22 00 Kaffe, rostat, koffeinfritt IK

avd. 2c 09 09 0901 90 90 Kaffesurrogat som innehåller kaffe, oavsett 
mängd IK

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle ge möjlighet till ytterligare mervärde genom behandling av 
kaffet i viktiga producentländer i stället för att behandla kaffet i Europa.

Ändringsförslag 173
Catherine Bearder
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Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-
nummer Beskrivning

Känslig/i
cke-
känslig

avd. 4b 18 kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar K

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

ex kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar, utom produkter 
enligt undernummer 1804 00 00 K

avd. 4b 18
1804 00 00 Kakaosmör, kakaofett och kakaoolja IK

Or. en

Ändringsförslag 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-
nummer Beskrivning

Känslig/i
cke-
känslig

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, 
utom produkter enligt undernummer 
2905 45 00, och med undantag av produkter 
enligt undernummer 2905 43 00 och 2905 44

S
avd. 6a 29

2905 45 00 Glycerol NS

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig
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avd. 6a 29 ex 2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer K

utom produkter enligt undernummer 2905 45 
00, och med undantag av produkter enligt 
undernummer 2505 11 00, 2905 43 00 och 
2905 44

2905 45 00 Glycerol IK

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan förmånstagarna inom Allmänna preferenssystemet 
och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen när det gäller export av nyckelprodukter 
från de minst utvecklade länderna till EU. I ändringsförslaget föreslås att man från bilaga V 
utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen, för vilka preferensmarginalen (Allmänna preferenssystemet - Allt utom 
vapen) understiger 6 % (man kan utgå från att för högre värden garanterar 
preferensmarginalen tillräckliga komparativa fördelar för förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen). Denna åtgärd syftar till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband 
med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp konkurrens från förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet. 

Ändringsförslag 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-
nummer Beskrivning

Känslig/i
cke-
känslig

avd. 11b 62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan 
textilvara än trikå K

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 11b 62 kapitel 62
Kläder och tillbehör till kläder, av annan 
textilvara än trikå med undantag av produkter
enligt undernummer 6212 10 90

K
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Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan förmånstagarna inom Allmänna preferenssystemet 
och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen när det gäller export av nyckelprodukter 
från de minst utvecklade länderna till EU. I ändringsförslaget föreslås att man från bilaga V 
utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen, för vilka preferensmarginalen (Allmänna preferenssystemet - Allt utom 
vapen) understiger 6 % (man kan utgå från att för högre värden garanterar 
preferensmarginalen tillräckliga komparativa fördelar för förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen). Denna åtgärd syftar till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband 
med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp konkurrens från förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet. 

Ändringsförslag 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 12a 64 kapitel 64 Skodon, damasker och liknande; delar till 
sådana artiklar K

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 12a 64 kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; delar till 
sådana artiklar med undantag av produkter 
enligt undernummer 6403 99 96 och 6403 99 
98

K

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan förmånstagarna inom Allmänna preferenssystemet 
och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen när det gäller export av nyckelprodukter 
från de minst utvecklade länderna till EU. I ändringsförslaget föreslås att man från bilaga V 
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utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen, för vilka preferensmarginalen (Allmänna preferenssystemet - Allt utom 
vapen) understiger 6 % (man kan utgå från att för högre värden garanterar 
preferensmarginalen tillräckliga komparativa fördelar för förmånstagarna inom initiativet 
Allt utom vapen). Denna åtgärd syftar till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband 
med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp konkurrens från förmånsländer inom 
Allmänna preferenssystemet. 

Ändringsförslag 177
Keith Taylor

Förslag till förordning
BilagaV – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 16 84 ex kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater 
och mekaniska redskap samt delar till dessa, 
utom produkter enligt undernummer 
8401 10 00 och 8407 21 10

IK

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

avd. 16 utgår utgår utgår utgår

Or. en

Motivering

Dessa produkter är verkligen mycket känsliga.

Ändringsförslag 178
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Bilaga V – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 16 84 ex kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, 
apparater och mekaniska redskap samt delar 

IK
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till dessa, utom produkter enligt 
undernummer 8401 10 00 och 8407 21 10

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning Känslig/ic
ke-känslig

avd. 16 84 ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, 
apparater och mekaniska redskap samt delar 
till dessa, utom produkter enligt 
undernummer 8401 10 00 och 8407 21 10

K

Or. en

Motivering

Dessa produkter är verkligen mycket känsliga.

Ändringsförslag 179
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Bilaga V - ny text

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

280519 Andra alkaliska jordartsmetaller än natrium och kalcium IK

280530 Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller 
legerade med varandra IK

281820 Aluminiumoxid, ej konstgjord korund IK

780199 Bly i obearbetad form (ej nämnt i 78.01) IK

810194 Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom 
sintring IK

810411 Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent 
magnesium IK

810419 Magnesium i obearbetad form (exkl. ingående i 810411) IK

810720 Kadmium i obearbetad form; pulver IK

810820 Titan i obearbetad form; pulver IK

810830 Skrot av titanium IK
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(Produkter som ska läggs till – tabellen visar hur de skulle se ut i bilagan när de blivit 
införda.)

Or. en

Motivering

Med tanke på att många av de mer konkurrenskraftiga länderna har avförts från systemet 
finns det utrymme för att låta det omfatta fler produkter för att öka dess utvecklingspotential. 
När fler produkter omfattas bör de valda produkterna naturligtvis vara av icke obetydligt 
värde för de länder som finns kvar i systemet, samtidigt som man noga måste undvika att 
skada de minst utvecklade länderna och EU:s näringsliv. 

Ändringsförslag 180
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Bilaga V - ny text

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KN-nummer Beskrivning Känslig/icke-
känslig

020422 Styckningsdelar av får, med ben, färska eller kylda IK

020423 Kött av får (exkl. lamm), färskt/kylt, utan ben IK

020430 Hela och halva slaktkroppar av lamm, frysta IK

020442 Styckningsdelar av får, med ben, frysta IK

020443 Styckningsdelar av får, utan ben, frysta IK

081120
Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta/vita/röda vinbär, krusbär, råa, 
ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller 
annat sötningsmedel

IK

100190 Annat vete än durumvete, blandsäd IK

100300 Korn IK

100700 Sorghum IK

110819 Stärkelse (med undantag av 110811-110814) IK

160239 Beredda/konserverade produkter av höns från 01.05 (med undantag av 
kalkon och hönsarten Gallus domesticus) IK

230310 Återstoder från stärkelseproduktion och liknande återstoder, även i form 
av pelletar IK

280519 Andra alkaliska jordartsmetaller än natrium och kalcium IK
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280530 Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller 
legerade med varandra IK

281820 Aluminiumoxid, ej konstgjord korund IK

310221 Ammoniumsulfat IK

310240 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra 
oorganiska ämnen utan gödselverkan IK

310250 Natriumnitrat IK

310260 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat IK

320120 Mimosaextrakt (wattleextrakt) IK

510531 Fina djurhår, kardade/kammade, från kaschmirget IK

780199 Bly i obearbetad form (ej nämnt i 78.01) IK

810194 Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom 
sintring IK

810411 Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent 
magnesium IK

810419 Magnesium i obearbetad form (exkl. ingående i 810411) IK

810720 Kadmium i obearbetad form; pulver IK

810820 Titan i obearbetad form; pulver IK

810830 Skrot av titanium IK

(Produkter som ska läggas till – tabellen visar hur de skulle se ut i bilagan när de blivit 
införda.)

Or. en

Motivering

Det finns utrymme för att både bredda och fördjupa produkttäckningen. Detta skulle förbättra 
utvecklingspotentialen och värdet av de förmåner som erbjuds utvecklingsländerna. Dessa 
produkter har särskilt valts ut för att undvika negativa effekter för de minst utvecklade 
länderna och för industrin i EU. 

Ändringsförslag 181
Vital Moreira

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
när den procentsats som avses i artikel 8.1 

1. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
när den procentsats som avses i artikel 8.1 



PE480.597v01-00 98/112 AM\889586SV.doc

SV

överstiger 17,5 %. överstiger 15 %.

Or. en

Ändringsförslag 182
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. es

Motivering

Graderingströskeln för dessa produkter bör sänkas till 10 procent, eftersom den föreslagna 
tröskeln (14,5 procent) är alltför hög och skulle kunna utgöra ett hot mot EU-industrin. 
Textilindustrin är en av de viktigaste tillverkningsindustrierna i utvecklingsländerna. Detta 
innebär att EU samtidigt importerar textilprodukter från många olika länder, vilket sätter vår 
textilindustri under hård press.

Ändringsförslag 183
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. en
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Ändringsförslag 184
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. en

Ändringsförslag 185
Vital Moreira

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 12,5 %.

Or. en

Ändringsförslag 186
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. en
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Motivering

Med tanke både på den strategiska roll som textilsektorn har som ett första steg i utvecklingen 
av de minst utvecklade länderna och effekterna för textilindustrin av den föreslagna tröskeln i 
bilaga VI, kan en lägre graderingströskel (10 %) övervägas för avdelningarna 11a och 11b.

Ändringsförslag 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. it

Ändringsförslag 188
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. en

Motivering

Med tanke både på den strategiska roll som textilsektorn har som ett första steg i utvecklingen 
av de minst utvecklade länderna och effekterna för textilindustrin av den föreslagna tröskeln i 
bilaga VI, kan en lägre graderingströskel (10 %) övervägas för avdelningarna 11a och 11b.
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Ändringsförslag 189
Emilio Menéndez del Valle

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. es

Ändringsförslag 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 14,5 %.

2. Föreskrifterna i artikel 8 ska tillämpas 
för var och en av avdelningarna 11a och 
11b när den procentsats som avses i 
artikel 8.1 överstiger 10 %.

Or. en

Motivering

Efter att ha undersökt effekterna för textilindustrin av den föreslagna tröskeln i bilaga VI, och 
med tanke på den strategiska roll som textilsektorn har som ett första steg i utvecklingen av 
de minst utvecklade länderna, föreslår vi en lägre graderingströskel (10 %) för avdelningarna 
11a och 11b.

Ändringsförslag 191
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga VII – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser för tillämpningen av kapitel 
III

Bestämmelser för tillämpningen av artikel 
4 och kapitel III

Or. en

Motivering

De sårbara högre-medelinkomstländerna bör bli förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet om de inte utnyttjar GSP+.

Ändringsförslag 192
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller kapitel III avses med ett 
sårbart land ett land

1. När det gäller artikel 4 och kapitel III 
avses med ett sårbart land ett land

Or. en

Motivering

De sårbara högre-medelinkomstländerna bör bli förmånsländer inom Allmänna 
preferenssystemet om de inte utnyttjar GSP+.

Ändringsförslag 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter b) från vilket importen till EU av produkter 
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i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. en

Ändringsförslag 194
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led  b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. es

Motivering

Det inte motiverat att öka gränsvärdet för sårbarhet till 2 procent. Ett sådant värde är alltför 
högt och kan få negativa konsekvenser för konkurrerande mindre utvecklade länder och i 
vissa fall även för den europeiska industrin.

Ändringsförslag 195
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
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genomsnitt under de tre senaste åren. genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. en

Ändringsförslag 196
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. en

Motivering

Importandelskriteriet ska ligga kvar på 1 % och inte höjas till 2 %. Den tvåprocentströskel 
som kommissionen föreslår skulle ge redan konkurrenskraftiga länder möjlighet att utnyttja 
GSP+ och därigenom äventyra fördelarna för de minst utvecklade länderna.

Ändringsförslag 197
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Emilio Menéndez del Valle

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) från vilket importen till EU av 
produkter i bilaga IX uppgår till mindre än 
2 % av värdet av den sammanlagda 
importen till EU av produkter i bilaga IX 
med ursprung i länder som förtecknas i 
bilaga II, som ett genomsnitt under de tre 
senaste åren.

(b) från vilket importen till EU av 
produkter i bilaga IX uppgår till mindre än 
1 % av värdet av den sammanlagda 
importen till EU av produkter i bilaga IX 
med ursprung i länder som förtecknas i 
bilaga II, som ett genomsnitt under de tre 
senaste åren.

Or. es

Ändringsförslag 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

b) från vilket importen till EU av produkter 
i bilaga IX uppgår till mindre än 1 % av 
värdet av den sammanlagda importen till 
EU av produkter i bilaga IX med ursprung 
i länder som förtecknas i bilaga II, som ett 
genomsnitt under de tre senaste åren.

Or. en

Motivering

Importandelskriteriet ska ligga kvar på 1 % och inte höjas till 2 % som kommissionens 
föreslår. Denna tvåprocentströskel skulle ge redan konkurrenskraftiga länder möjlighet att 
utnyttja GSP+ och därigenom äventyra fördelarna för de minst utvecklade länderna.

Ändringsförslag 200
Vital Moreira
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Förslag till förordning
BilagaVIII – del A – led 15a och 15b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Fördraget om icke-spridning av 
kärnvapen (1968)
15b. Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen (1998)

Or. en

Ändringsförslag 201
Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VIII – del B – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. Förenta nationernas 
havsrättskonvention (1982) om bevarande 
och förvaltning av gränsöverskridande 
fiskebestånd och långvandrande 
fiskbestånd

Or. en

Ändringsförslag 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3 Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra 
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ryggradslösa vattendjur

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3
Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur, med undantag av
produkter enligt undernummer 0306 13 50

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan potentiella GSP+-förmånstagare (t.ex. Filipinerna 
och Pakistan) och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen. I ändringsförslaget 
föreslås att man från bilaga IX utesluter de första 10 tullpositionerna som gäller export från 
förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen och som konkurrerar direkt med de 
potentiella GSP+-förmånstagarna. Tre nya tullpositioner som vi anser är viktiga för exporten 
från de minst utvecklade länderna (t.ex. Bangladesh) har också lagts till. Denna åtgärd syftar 
till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband med initiativet Allt utom vapen som 
möter en skarp konkurrens från de nya GSP+-länderna. 

Ändringsförslag 203
Vital Moreira

Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-

nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3 Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur 

avd. 4c 24 kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning

61 kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av 
trikå

62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikåavd. 11b

63 kapitel 63
Andra konfektionerade textilvaror; 
satser; begagnade kläder och andra 
begagnade textilvaror; lump
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Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 0306 13 50

avd. 4c 24 kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning med undantag av 
produkter enligt undernummer 
2401 20 35

61 kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av 
trikå, med undantag av produkter 
enligt undernummer 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62 kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå, med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6203 42 31, 6203 42 
35, 6205 20 00

avd. 11b

63 kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; 
satser; begagnade kläder och andra 
begagnade textilvaror; lump, med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6302 21 00, 6302 31 
00, 6302 60 00

Or. en

Ändringsförslag 204
Paweł Zalewski

Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-

nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3 Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur 

avd. 4c 24 kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning

61 kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av 
trikåavd. 11b

62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av 
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annan textilvara än trikå

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 1b 03 kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur, med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 0306 13 50

avd. 4c 24 kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning med undantag av 
produkter enligt undernummer 
2401 20 35

61 kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av 
trikå, med undantag av produkter 
enligt undernummer 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

avd. 11b

62 kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av 
annan textilvara än trikå, med 
undantag av produkter enligt 
undernummer 6203 42 31, 6203 42 
35, 6205 20 00

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan nya potentiella GSP+-förmånstagare (t.ex. 
Filipinerna och Pakistan) och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen. I 
ändringsförslaget föreslås att man från bilaga IX utesluter de första 10 tullpositioner som 
gäller export från förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen och som konkurrerar 
direkt med de potentiella nya GSP+-förmånstagarna. Denna åtgärd syftar till att identifiera 
vilka sektorer av exporten i samband med initiativet Allt utom vapen som möter en skarp 
konkurrens från de nya GSP+-länderna. 

Ändringsförslag 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-nummer Beskrivning
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avd. 4c 24 kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning

Ändringsförslag
Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 4c 24 kapitel 24
Tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning med undantag av produkter 
enligt undernummer 2401 20 35

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan potentiella GSP+-förmånstagare (t.ex. Filipinerna 
och Pakistan) och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen. I ändringsförslaget 
föreslås att man från bilaga IX utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från 
förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen och som konkurrerar direkt med de 
potentiella GSP+-förmånstagarna. Tre nya tullpositioner som vi anser är viktiga för exporten 
från de minst utvecklade länderna (t.ex. Bangladesh) har också lagts till. Denna åtgärd syftar 
till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband med initiativet Allt utom vapen som 
möter en skarp konkurrens från de nya GSP+-länderna. 

Ändringsförslag 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag

Avdelni
ng Kapitel KN-nummer Beskrivning

61 kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

62 kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan 
textilvara än trikåavd. 11b

63 kapitel 63
Andra konfektionerade textilvaror; satser; 
begagnade kläder och andra begagnade 
textilvaror; lump

Ändringsförslag

Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 11b

61

kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå, med 
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undantag av produkter enligt undernummer 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 
99, 6110 30 99

62

kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan 
textilvara än trikå, med undantag av 
produkter enligt undernummer 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00

63

kapitel 63 Andra konfektionerade textilvaror; satser; 
begagnade kläder och andra begagnade 
textilvaror; lump, med undantag av produkter 
enligt undernummer 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen har visat att förordningen om Allmänna preferenssystemet har en 
outnyttjad potential för att öka exportmöjligheterna för de minst utvecklade länderna om man 
minskar den direkta konkurrensen mellan potentiella GSP+-förmånstagare (t.ex. Filipinerna 
och Pakistan) och förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen. I ändringsförslaget 
föreslås att man från bilaga IX utesluter de första 10 tullpositioner som gäller export från 
förmånstagarna inom initiativet Allt utom vapen och som konkurrerar direkt med de 
potentiella GSP+-förmånstagarna. Tre nya tullpositioner som vi anser är viktiga för exporten 
från de minst utvecklade länderna (t.ex. Bangladesh) har också lagts till. Denna åtgärd syftar 
till att identifiera vilka sektorer av exporten i samband med initiativet Allt utom vapen som 
möter en skarp konkurrens från de nya GSP+-länderna. 
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Keith Taylor
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Förslag till förordning
Bilaga IX – Tabell

Kommissionens förslag
Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning

avd. 16 84 kapitel 84
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, 
apparater och mekaniska redskap samt delar 
till dessa

Ändringsförslag
Avdelning Kapitel KN-nummer Beskrivning
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avd. 16 utgår utgår utgår

Or. en

Justification

GSP+-arrangemangen ska inte uppmuntra flyttning av kärnindustri till utvecklingsländerna.


