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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle 
toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0142),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0135/2010),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. anmoder Kommissionen om snarest muligt at stille et forslag til en ny forordning om 
anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kommissionen bør for at virkeliggøre 
denne forordnings mål tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
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er af særlig betydning, at Kommissionen 
udfører passende høringer i forbindelse 
med sit forberedende arbejde, herunder 
på ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning etablerer en reference til artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 
16, stk. 3, artikel 19, stk. 3, 4 og 5, og artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 732/2008. I 
disse artikler henvises der til delegerede retsakter, for hvilke procedurerne er fastlagt i artikel 
27a, 27b, 27c og 27d og 27e.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 291 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fastsættes ved forordning efter den 
almindelige lovgivningsprocedure på 
forhånd bestemmelser og generelle 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelserne. Indtil 
vedtagelsen af denne nye forordning 
finder Rådets afgørelse 1999/468/EF af 
28. juni 1999 om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, fortsat anvendelse, bortset 
fra forskriftsproceduren med kontrol, som 
ikke længere finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Denne standardformulering er inkluderet i en betragtning i retsakter, som der allerede er 
indgået aftale med Rådet om, og som er vedtaget efter Lissabontraktatens ikrafttræden, og 
som tillægger gennemførelsesbeføjelser.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a)Artikel 8, stk. 3, affattes således:
“3. Kommissionen følger ratificeringen 
og den effektive gennemførelse af de 
konventioner, der er opført i bilag III, 
ved at gennemgå de foreliggende 
oplysninger fra de relevante 
overvågningsorganer. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet og 
Rådet, hvis oplysningerne viser, at et 
begunstiget land har afveget fra en 
effektiv gennemførelse af en eller flere af 
konventionerne. I god tid før 
drøftelserne om den næste forordning 
forelægger Kommissionen en 
sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet med en status over 
ratificeringen og med de henstillinger, 
som relevante overvågningsorganer har 
forelagt.".

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør underrettes om et begunstiget lands eventuelle afvigelse fra en 
effektiv gennemførelse af en eller flere af konventionerne. I god tid før drøftelserne om den 
næste forordning forelægger Kommissionen en sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet med en status over ratificeringen og med de henstillinger, som relevante 
overvågningsorganer har forelagt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 10, stk. 2, affattes således:
“2. Efter gennemgangen af 
anmodningen i overensstemmelse med 
artikel 27a træffer Kommissionen ved 
hjælp af en delegeret retsakt afgørelse 
om, hvorvidt der skal indrømmes 
ansøgerlandet den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse.".

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter er en hensigtsmæssig foranstaltning, eftersom indrømmelse af den 
særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse til et land er en 
ændring af den grundlæggende retsakt. Afgørelsen, i henhold til hvilken tredjelande er 
omfattet af GSP+, er almengyldig. Ved at træffe afgørelse om, at GSP+ skal gælde for 
særlige tredjelande, vedrører afgørelsen al handel med produkter, der er anført på listen i 
bilag II, fra det relevante tredjeland til EU. Listen supplerer den grundlæggende retsakt ved 
at fastsætte, hvilke lande der er GSP+-begunstigede.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 10, stk. 3, affattes 
indledningen således:
“3. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 2. Hvis et land 
bliver omfattet af den særlige 
ansporende ordning, underrettes det om 
datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden. Kommissionen tilpasser 
bilag I, kolonne E, med en liste over de 
lande, der er omfattet af den særlige 
ansporende ordning for bæredygtig 
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udvikling og god regeringsførelse: ".

Or. en

Begrundelse

Hvis et land bliver omfattet af den særlige ansporende ordning, tilpasser Kommissionen bilag 
I, kolonne E, med en liste over de lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning 
for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Dette vil sikre retssikkerheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 10, stk. 5, affattes således:
“5. Kommissionen står for alle 
forbindelser med et ansøgerland 
vedrørende anmodningen, jf. 
proceduren i artikel 27, stk. 5.".

Or. en

Begrundelse

Disse handlinger skal snarere betragtes som gennemførelsesretsakter end en foranstaltning til 
generel anvendelse, som ville "udbygge" eller "ændre" den grundlæggende retsakt. Det 
anbefales at betragte dem som gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 11, stk. 7, affattes således:
“7. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
27a for at etablere detaljerede regler for 
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gennemførelse af bestemmelserne i stk. 
4, 5 og 6 i denne artikel.". 

Or. en

Begrundelse

Stk. 4, 5 og 6 bestemmer, hvorledes den særlige ordning for de mindst udviklede lande 
anvendes med hensyn til sukkersektoren. De detaljerede regler for gennemførelse er 
almengyldige, forstået på den måde at de med hensyn til den særlige ordning finder 
anvendelse på alle produkter i sektoren. Derudover udgør de et supplement til hovedretsakten 
ved at indeholde mere detaljerede regler om, hvorledes disse bestemmelser bør gennemføres. 
Delegerede retsakter er en hensigtsmæssig foranstaltning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 c (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 11, stk. 8, affattes således:
“8. Når De Forenede Nationer 
udelukker et land fra listen over mindst 
udviklede lande, fjernes det fra listen 
over begunstigede lande under denne 
ordning. Kommissionen træffer 
afgørelse om at fjerne et land fra 
ordningen og om at fastsætte en 
overgangsperiode på mindst tre år ved 
hjælp af delegerede retsakter efter 
proceduren i artikel 27a, 27b, 27c og 
27e.".

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af delegerede retsakter er hensigtsmæssig, eftersom fjernelse af et land fra 
ordningen resulterer i en ændring af bilag I, kolonne D, som er listen over de mindst 
udviklede lande, der er omfattet af den særlige ordning for mindst udviklede lande. En 
ændring af bilagene betyder tydeligvis en ændring af den grundlæggende retsakt. I 
betragtning af at de pågældende ændringer afspejler FN's holdning, er anvendelse af 
delegerede retsakter hensigtsmæssig. En sådan teknisk tilpasning kræver ikke den sædvanlige 
mere besværlige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 d (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Artikel 16, stk. 3, litra a), affattes 
således:
"a) har underrettet Europa-Parlamentet 
og det i artikel 27 nævnte udvalg".

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør underrettes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 e (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) I artikel 16, stk. 3, affattes andet 
afsnit således:

"Kommissionen underretter det berørte 
begunstigede land om alle afgørelser, 
der træffes i overensstemmelse med 
dette stykke, inden de får virkning. 
Kommissionen underretter også Europa-
Parlamentet og det i artikel 27 nævnte 
udvalg herom.".

Or. en

Begrundelse

Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten træffer Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure afgørelse i fællesskab om 
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foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 f (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4f)Til artikel 16, stk. 3, tilføjes følgende 
afsnit:
"Kommissionen træffer foranstaltninger 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27a.".

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at tilbagetrække præferencer er et supplement til hovedretsakten på samme 
måde som listen over lande, der er omfattet af GSP+. Den midlertidige tilbagetrækning af 
præferencer er af almengyldig karakter. Den samme procedure, som gælder for vedtagelsen 
af listen, bør også gælde for den midlertidige tilbagetrækning af præferencer for et eller flere 
lande.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 g (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4g) I artikel 16 udgår stk. 4. 

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at tilbagetrække præferencer er et supplement til hovedretsakten på samme 
måde, som listen over lande, der er omfattet af GSP+. Den samme procedure, som gælder for 
vedtagelsen af listen, bør også gælde for den midlertidige tilbagetrækning af præferencer for 
et eller flere. Der bør anvendes delegerede retsakter.



PR\839051DA.doc 13/28 PE452.776v01-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 h (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4h) Artikel 16, stk. 5, affattes således:
“5. Suspensionsperioden må ikke 
overstige seks måneder. Ved periodens 
udløb træffer Kommissionen afgørelse 
om enten at bringe suspensionen til 
ophør efter underretning af Europa-
Parlamentet og det i artikel 27 nævnte 
udvalg eller at forlænge 
suspensionsperioden efter proceduren i 
stk. 3.".

Or. en

Begrundelse

Kommissionen træffer afgørelse om enten at bringe suspensionen til ophør efter at have 
underrettet Europa-Parlamentet og det i artikel 27 nævnte udvalg og/eller at forlænge 
suspensionsperioden.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 i (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4i) Artikel 16, stk. 6, affattes således:
“6. Medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet giver Kommissionen alle 
relevante oplysninger, som kan gøre 
suspension af præferencerne eller en 
forlængelse heraf berettiget.".
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Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør også være i stand til at give Kommissionen alle relevante 
oplysninger, som kan gøre suspension af præferencerne eller en forlængelse heraf berettiget.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 j (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4j) Artikel 17, stk. 1, affattes således:
“1. Hvis Europa-Parlamentet,
Kommissionen eller en medlemsstat 
modtager oplysninger, som kan gøre 
midlertidig tilbagetrækning berettiget, 
og hvis Europa-Parlamentet,
Kommissionen eller en medlemsstat 
skønner, at der er tilstrækkeligt 
grundlag for en undersøgelse, 
underretter den Europa-Parlamentet og 
det i artikel 27 nævnte udvalg og 
anmoder om konsultationer. Disse 
konsultationer skal finde sted inden en 
måned.".

Or. en

Begrundelse

Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure afgørelse i fællesskab om foranstaltninger til fastlæggelse 
af rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 k (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4k) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
“1. Kommissionen aflægger rapport om 
sine resultater til Europa-Parlamentet og
til det i artikel 27 nævnte udvalg.".

Or. en

Begrundelse

Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og for det i artikel 27 nævnte udvalg.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 l (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4l) Artikel 19, stk. 3, affattes således:
“3. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget af de i artikel 
15, stk. 1, litra a), anførte årsager, 
beslutter den efter proceduren i artikel 
27, stk. 5, at overvåge og evaluere 
situationen i det pågældende 
begunstigede land i en periode på seks 
måneder. Kommissionen underretter det 
begunstigede land om beslutningen og 
offentliggør en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende om, at den 
vil vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 27a om 
midlertidig tilbagetrækning, medmindre 
det pågældende begunstigede land inden 
udløbet af perioden giver tilsagn om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger til 
inden for en rimelig frist at efterkomme 
de i bilag III, del A, opførte 
konventioner.".
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Or. en

Begrundelse

Tilbagetrækning af præferencer er en afgørelse, som udgør et supplement til hovedretsakten 
på samme måde som listen over lande, der er omfattet af GSP+. Derfor er det logisk at 
fastholde, at samme procedure, som gælder for vedtagelsen af listen, også bør gælde for den 
midlertidige tilbagetrækning af præferencer for et eller flere lande.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 m (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4m) Artikel 19, stk. 4, affattes således:
“4. Hvis Kommissionen finder det 
nødvendigt at foranstalte midlertidig 
tilbagetrækning, trækker den 
præferencerne tilbage ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 27a. I det i stk. 3 omhandlede 
tilfælde vedtager Kommissionen en 
delegeret retsakt ved udløbet af den 
periode, der er omhandlet i det 
pågældende stykke.”.

Or. en

Begrundelse

Tilbagetrækning af præferencer er en afgørelse, som udgør et supplement til hovedretsakten 
på samme måde som listen over lande, der er omfattet af GSP+. Derfor bør samme 
procedure, som gælder for vedtagelsen af listen, også gælde for den midlertidige 
tilbagetrækning af præferencer for et eller flere lande.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 n (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 19 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4n) Artikel 19, stk. 5, affattes således:
“5. Den midlertidige tilbagetrækning som 
omhandlet af den delegerede retsakt
træder i kraft seks måneder efter, at den 
er vedtaget, medmindre Kommissionen 
ved hjælp af en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 27a inden 
da beslutter, at begrundelsen for 
afgørelsen ikke længere foreligger.".

Or. en

Begrundelse

Tilbagetrækning af præferencer er en afgørelse, som udgør et supplement til hovedretsakten 
på samme måde som listen over lande, der er omfattet af GSP+. Derfor bør den samme 
procedure, som gælder for vedtagelsen af listen, også gælde for den midlertidige 
tilbagetrækning af præferencer for et eller flere lande.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 o (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4o) Artikel 20, stk. 5, affattes således:
“5. Undersøgelsen skal være afsluttet 
inden for en frist på seks måneder fra 
datoen for offentliggørelsen af den i stk. 
2 omhandlede meddelelse. 
Kommissionen kan i tilfælde af 
usædvanlige omstændigheder og efter 
samråd med det i artikel 27 nævnte 
udvalg forlænge denne periode med 
endnu seks måneder efter proceduren i 
artikel 27, stk. 5.".

Or. en
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Begrundelse

Forlængelsen bør begrænses til seks måneder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 p (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4p) Artikel 22, stk. 1, affattes således:
“1. Kommissionen underretter snarest 
muligt det berørte begunstigede land om 
alle afgørelser, der træffes i 
overensstemmelse med artikel 20 eller 
21, inden de får virkning. Kommissionen 
underretter også Europa-Parlamentet,
Rådet og medlemsstaterne herom.".

Or. en

Begrundelse

Kommissionen underretter også Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 q (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4q) I artikel 22 udgår stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne særlige rettighed er ikke længere mulig efter Lissabontraktatens ikrafttræden.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 r (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 25 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4r) I artikel 25 affattes indledningen 
således:
"Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 27a de ændringer af bilagene 
til denne forordning, som bliver 
nødvendige:".

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af delegerede retsakter er hensigtsmæssig, eftersom ændringen af bilagene 
tydeligvis er en ændring af den grundlæggende retsakt. En sådan teknisk tilpasning kræver 
ikke den sædvanlige mere besværlige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 s (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4s) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 27a

Delegerede retsakter
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter som omhandlet af artikel 10, stk. 
2, artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 16, stk. 3 
og artikel 19, stk. 3, 4 og 5, i 
overensstemmelse med artikel 27b og med 
forbehold af betingelserne i artikel 27c, 
27d og 27e med henblik på at vedtage de 
nødvendige bestemmelser for anvendelsen 
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af denne forordning, særligt med hensyn 
til:
a) afgørelse om at indrømme 
ansøgerlandet den særlige ansporende 
ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse
b) detaljerede regler til bestemmelse af 
anvendelsen af den særlige ordning for de 
mindst udviklede lande med hensyn til 
sukkersektoren
c) afgørelse om fjernelse af et land fra 
den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande og fastsættelsen af en 
overgangsperiode på mindst tre år
d) midlertidig tilbagetrækning af 
præferencer
e) ændringer af bilagene til denne 
forordning." 

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse betyder, at Kommissionen alene kan ændre forordningens bilag samt 
artikler. Da resultatet af disse foranstaltninger er produktion af "ændringer" til 
grundforordningen, navnlig bilag hertil, bør "delegerede retsakter" finde anvendelse. Artikel 
27a, 27b, 27c og 27d indsættes med henblik på at fastsætte bestemmelser for udøvelse af 
kontrol med og eventuel tilbagekaldelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 t (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4t) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 27b

Udøvelse af delegering

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage de delegerede retsakter som 
omhandlet af artikel 27a for denne 
forordnings gyldighedsperiode.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 27c og 27d anførte betingelser.
4. Såfremt nødstilfælde kræver det, finder 
proceduren i artikel 27e anvendelse.".

Or. en

Begrundelse

Denne artikel fastsætter bestemmelserne for udøvelse af de delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 u (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 27 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4u) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 27c

Ophævelse af delegering

1. Den i artikel 27a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
ophæves af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegeringen af beføjelser, skal bestræbe 
sig på at underrette den anden institution 
og Kommissionen inden for en rimelig 
frist, før den endelige beslutning tages, 
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med angivelse af, hvilke delegerede 
beføjelser der vil blive ophævet og de 
mulige grunde til en ophævelse.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives heri. Den 
påvirker ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.".

Or. en

Begrundelse

Denne artikel fastsætter bestemmelserne for en procedure til tilbagekaldelse af delegationen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 v (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 27 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4v) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 27d

Indsigelse mod delegerede retsakter
1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på to måneder regnet fra 
datoen for underretningen.
Perioden kan forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den deri anførte dato;
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Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft før udløbet af denne periode, 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge 
har oplyst Kommissionen om, at de ikke 
har i sinde at gøre indsigelser.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder denne ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelserne herfor.".

Or. en

Begrundelse

Denne artikel fastsætter bestemmelserne for indsigelse mod delegerede retsakter.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 w (nyt)
Forordning EF nr. 732/2008
Artikel 27 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4w) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 27e

Hasteprocedure
1. Delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til denne artikel, træder i kraft 
straks og finder anvendelse, så længe der 
ikke gøres indsigelse mod dem i henhold 
til stk. 2. I meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet om den delegerede 
retsakt vedtaget efter denne artikel skal 
der anføres en begrundelse for anvendelse 
af hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt, 
der er vedtaget i medfør af denne artikel, i 
henhold til proceduren i artikel 27d, stk. 
1. I så fald ophører retsakten med at finde 
anvendelse. Den institution, der gør 
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indsigelse mod en sådan delegeret retsakt, 
anfører sin begrundelse herfor.".

Or. en

Begrundelse

Denne artikel fastsætter bestemmelserne for delegerede retsakter, som er vedtaget i en 
hasteprocedure.
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BEGRUNDELSE

I 1968 anbefalede FN's Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD), at der blev indført 
en "ordning med generelle toldpræferencer" (GSP), under hvilken de industrialiserede lande 
skulle indrømme ikkegensidige handelspræferencer til alle udviklingslande og således ikke 
blot til tidligere kolonier. 

De Europæiske Fællesskaber var de første, der gennemførte GSP-ordningen i 1971. Siden 
indførelsen har GSP været et af EU's vigtigste handels- og udviklingspolitiske instrumenter 
med henblik på at hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe fattigdommen ved gennem 
international samhandel at bringe dem i stand til at skabe indtægter. Det er den mest anvendte 
af de industrialiserede landes ordninger. 

EU's GSP giver toldfri adgang eller toldnedsættelse for produkter importeret fra GSP-
modtagerlande, afhængig af hvilken GSP-ordning der gælder for modtagerlandet. 

Der er tre forskellige ordninger for begunstigede lande: 

1) Alle begunstigede lande er omfattet af den generelle ordning. 

2) Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse 
("GSP+") indebærer yderligere fordele for lande, som ratificerer og gennemfører en 
liste over p.t. 27 internationale konventioner og protokoller om menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, narkotika og bekæmpelse af korruption. 

3) Den særlige ordning for de mindst udviklede lande (LDC-lande), også kaldet "Alt 
undtagen våben"-initiativet (EBA), indebærer flest fordele, idet de mindst udviklede 
lande indrømmes "toldfri og kvotefri" adgang til EU's marked. 

Tidsplan 

GSP-ordningen gennemføres ved en række på hinanden følgende forordninger med en 
anvendelsesperiode på tre år ad gangen. Den første flerårige gennemførelsesforordning var 
gældende fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008. Den anden er gældende fra den 1. 
januar 2009 til den 31. december 2011. 

I 2008 blev forslaget til forordning, som for øjeblikket er gældende, forelagt Parlamentet 
under konsultationsproceduren. De grundlæggende bestemmelser i den tidligere GSP-
forordning forblev uændrede, men var blevet revideret for at lette anvendelsen af ordningen. 

Beklageligvis og i modstrid med Parlamentets ønsker fremsendte Kommissionen ikke sit 
forslag i så tilstrækkelig god tid, at Europa-Parlamentet kunne blive hørt på behørig vis og 
inden for rimelige frister (inden den 1. juni 2007). Kommissionen forelagde faktisk først sit 
forslag den 21. december 2007. Den 31. januar 2008 anmodede Rådet Parlamentet om at 
afgive udtalelse inden den 10. april. Europa-Parlamentets høringsproces var derfor for 
forhastet. 
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I sin beslutning af 5. juni 2008 gjorde Parlamentet det klart, at dette ikke var tilfredsstillende, 
at Parlamentet i fremtiden behøvede mere tid til at spille sin rolle, og anmodede om, at 
Kommissionen fremsender forslag til en ændret forordning for perioden fra den 1. januar 
2012 til den 31. december 2014 til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg senest den 1. juni 2010.

Den nuværende ordning udløber den 31. december 2011. Den 26. maj 2010 fremlagde 
Kommissionen et forslag.

Forlængelse

Dette forslag er imidlertid ikke det ønskede forslag til en ny forordning, men kun en 
forlængelse af den eksisterende.

Med henblik på at udarbejde et nyt forslag iværksatte Kommissionen først en offentlig høring 
i marts 2010. Resultaterne skulle undersøges, statistikker indsamles og undersøgelser skulle 
foretages i forbindelse med udarbejdelse af en konsekvensanalyse.

Derfor er en forlængelse nødvendig ifølge Kommissionen, da den resterende 
anvendelsesperiode for GSP-forordningen ikke er tilstrækkelig til, at Kommissionen kan stille 
et forslag til en ny forordning, og til, at Parlamentet og Rådet kan nå til enighed om en 
efterfølgende forordning via den almindelige lovgivningsprocedure, før den nuværende GSP-
forordning udløber.

Ordføreren er enig i, at denne forlængelse er nødvendig for at sikre retssikkerheden og 
garantere både EU's og de begunstigede landes interesser. Ordføreren understreger ikke desto 
mindre, at forlængelsen ikke kan medføre, at den nuværende – utilfredsstillende – situation 
forlænges i endnu to år.

Lissabontraktaten

Selv om den offentliggøres længe efter Lissabontraktatens ikrafttræden, tager forslaget ikke 
hensyn til kravene om udveksling af oplysninger og beslutningsprocedurer i traktaten, som 
øgede Europa-Parlamentets beføjelser med hensyn til handelsspørgsmål.

Den nuværende forordning udløber to år efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Med den 
foreslåede forlængelse ville denne situation fortsætte i yderligere to år indtil den 31. december 
2012, fire år efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

I henhold til den nuværende forordning har Parlamentet ingen indflydelse på 
udvælgelseskriterierne på listen over begunstigede lande, på listen over GSP+-begunstigede, 
på en effektiv gennemførelse af konventionerne, på den midlertidige tilbagetrækning af 
præferenceordninger osv. 

Ordføreren er overbevist om, at Parlamentet ikke kan acceptere denne situation.

Det er i virkeligheden parlamentsmedlemmernes pligt at sikre, at de rettigheder og beføjelser, 
som EU's valgte repræsentanter fik med Lissabontraktaten, respekteres.
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I henhold til artikel 207, stk. 2, i TEUF er proceduren for vedtagelse og ændring af GSP-
forordningen nu den almindelige lovgivningsprocedure, som har konsekvenser for de 
rettigheder, Parlamentet skal have i den demokratiske kontrol af forordningen. 

Ordføreren ønsker især at sikre, at Parlamentets nye beføjelser i henhold til artikel 290 i 
TEUF om delegerede retsakter respekteres. Ordføreren udpeger faktisk de foranstaltninger i 
henhold til GSP-forordningen, som skal betragtes som delegerede retsakter: Artikel 10, stk. 2, 
artikel 11, stk. 7 og 8, artikel 16, stk. 3, artikel 19, stk. 3, 4 og 5, og artikel 25, som giver 
Parlamentet vetoret og dermed meget større undersøgelsesbeføjelser end i henhold til den 
procedure, der anvendes i øjeblikket. 

Ordføreren mener, at inkluderingen af artikel 290 er en betingelse for, at Parlamentet 
godkender den ændrede forordning.

For at fastsætte regler for udøvelse, kontrol og eventuel tilbagekaldelse af delegerede retsakter 
er artikel 27a, 27b, 27c, 27d og 27e tilføjet.

Ny forordning

Ordføreren foreslår kun at ændre de elementer i forordning (EF) nr. 732/2008, som er 
nødvendige for at respektere de nye beføjelser, som Parlamentet har fået med 
Lissabontraktaten. Der er ikke foreslået andre ændringer på nuværende tidspunkt, selv om 
ordføreren mener, at en almindelig revision af GSP-ordningen og GSP+-ordningen er 
nødvendig.

Ordføreren er enig i, at den generelle revision af forordningen bør behandles i forslaget til en 
ny forordning, som Parlamentet ønsker stillet snarest muligt.

Ikke desto mindre ønsker ordføreren at understrege, at det nye forslag til forordning bør have 
følgende grundlæggende formål: (1) at tilvejebringe en effektiv ordning, som er mere lydhør 
over for de begunstigede landes og økonomiske aktørers interesser, (2) at udvikle regler, som 
sørger for en bedre reguleret reformproces, i hvilken de begunstigedes involvering garanteres, 
(3) at sikre, at forordningen vægter opgaven med demokratisk kontrol, som Parlamentet skal 
udføre.

Som Europa-Parlamentet understregede i 2008 i betænkningen af Helmuth Markov, skal 
gennemskuelighed og retssikkerhed være et af EU's kendemærker. Det nye forslag bør stile 
efter at gøre GSP til en mere klar og gennemskuelig ordning.

Oprindelsesbestemmelser

Oprindelsesreglerne og de administrative procedurer i tilknytning hertil er en af 
hovedårsagerne til underudnyttelsen af handelspræferencerne under GSP, i særdeleshed fra de 
mindst udviklede landes side. Oprindelsesregler kan være til hinder for, at en præference, der 
eksisterer på papir, har en positiv indvirkning, og der er risiko for, at de skaber hindringer for 
samhandel gennem fastlæggelse af målsætninger, der ikke kan opfyldes kommercielt, således 
at præferencen under- eller overudnyttes.
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Nye reviderede oprindelsesregler bør i det mindste træde i kraft sideløbende med den nye 
GSP-ordning. 

Reformen bør indebære regional kumulation og samtidig skabe mulighed for horisontal 
kumulation mellem regioner eller global kumulation for de lande, der er omfattet af de særlige 
GSP-ordninger. Det bør ligeledes overvejes at indføre mere favorable bestemmelser med 
hensyn til kravene for fastlæggelse af en vares oprindelse. Det foreslås, at Den Europæiske 
Union lægger vægt på sit ønske om at prioritere GSP som led i de bestræbelser på at 
harmonisere oprindelsesreglerne, der udfoldes i WTO.

Landedækning

De begunstigede lande, ngo'er og forskere har kritiseret landedækningen. Fattige lande med 
diversificerede økonomier udelukkes ofte med det samme fra de mest fordelagtige ordninger. 

Importtærsklen kunne erstattes af andre enklere kriterier, der især er mere direkte forbundet 
med udviklingsniveauet (ginikoefficienten er et godt eksempel på et sådant kriterium). Lande, 
som kunne drage mest fordel af toldpræferencer, er ofte lande, som ikke består den 
nødvendige sårbarhedstest for at kunne komme i betragtning til GSP+.

Ud over og med henblik på at forhindre at præferencerne udhules, skal mulighederne for at 
overføre varer, som nu er klassificeret som "følsomme", til kategorien "ikkefølsomme" varer 
evalueres med henblik på den næste forordning.

Teknisk bistand

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at øge virkningen af den foreliggende ordning og 
forbedre udnyttelsesgraden for GSP ved at yde teknisk bistand, som specifikt tager sigte på at 
opbygge den institutionelle og regulerende kapacitet, der skal til, for at de lande med de mest 
presserende behov kan få størst muligt udbytte af fordelene ved international samhandel og 
GSP.

Der skal ligeledes ydes bistand f.eks. i form at venskabsprogrammer for at hjælpe GSP+-
begunstigede med en effektiv gennemførelse af de internationale konventioner, der kræves i 
henhold til denne ansporende ordning, samt deres forpligtelser.

Kommissionen bør aktivt søge at kontrollere, at disse forpligtelser overholdes. Den bør 
automatisk indlede en undersøgelse i alle tilfælde, hvor ILO's konferenceudvalg om 
anvendelse af standarder bruger et "særligt afsnit" over for et begunstiget land, som ikke 
overholder grundlæggende arbejdsstandarder. Undersøgelser bør altid omfatte samarbejde 
med Europa-Parlamentet og repræsentanter for civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets 
parter, i det respektive land.


