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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van 
een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en 
met 31 december 2011
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0142),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0135/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een nieuwe verordening betreffende 
de onverwijlde toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om de doelstellingen van deze 
verordening te kunnen verwezenlijken, 
moet de Commissie de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie bepaalde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen. 
Van bijzonder belang is dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg voert, onder meer met 
deskundigen. 

Or. en

Motivering

In deze overweging wordt verwezen naar artikel 10, lid 2, artikel 11, leden 7 en 8, artikel 16, 
lid 3, artikel 19, leden 3, 4 en 5 en artikel 25 van verordening (EG) 732/2008 van de Raad. 
Daarin is sprake van gedelegeerde handelingen, waarvan de procedures in de artikelen 
27 bis, ter, quater, quinquies en sexies neergelegd zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens artikel 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie worden de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op 
de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, vooraf vastgelegd 
bij een verordening die wordt vastgesteld 
volgens de gewone wetgevingsprocedure. 
In afwachting van de vaststelling van die 
nieuwe verordening blijft Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden van toepassing, 
met uitzondering van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, die 
niet langer van toepassing is.

Or. en
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Motivering

Deze standaardformulering is opgenomen in een overweging in wetgevende besluiten die 
door de Raad reeds zijn goedgekeurd, die zijn aangenomen nadat het Verdrag van Lissabon 
in werking is getreden en die uitvoeringsbevoegdheden verlenen. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 8 - paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 8, lid 3, wordt vervangen 
door:
“3. De Commissie zal de stand van de 
ratificatie en de effectieve 
tenuitvoerlegging van de in bijlage III 
vermelde verdragen blijven evalueren 
aan de hand van beschikbare informatie 
van de betrokken toezichthoudende 
instanties. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte indien uit deze gegevens blijkt dat 
een begunstigd land de effectieve 
tenuitvoerlegging van een van die 
internationale verdragen omzeilt. Tijdig 
vóór de behandeling van de volgende 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
beknopt verslag in over de stand van de 
ratificatie en de beschikbare aanbevelingen 
van de bevoegde toezichthoudende 
instanties.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet ervan op de hoogte worden gesteld dat een begunstigd land de 
effectieve tenuitvoerlegging van een van die internationale verdragen mogelijk omzeilt. Tijdig 
vóór de behandeling van de volgende verordening dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een beknopt verslag in over de stand van de ratificatie en de 
beschikbare aanbevelingen van de betrokken toezichthoudende instanties.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3 bis (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen 
door:
“2. Na onderzoek van het verzoek beslist 
de Commissie bij gedelegeerde handeling
volgens de procedure van artikel 27 bis of 
zij een verzoekend land de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toekent.

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handelingen  zijn de geschikte maatregel daar de toekenning van een 
bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur aan een land 
een wijziging betekent van het basisbesluit. Het besluit over de derde landen voor wie het 
SAP+ zal gelden is algemeen van toepassing.  Het besluit dat het SAP+ van toepassing is op 
bepaalde derde landen geldt voor de volledige handel in de in Bijlage II opgenomen 
producten vanuit het derde land naar de EU.  De lijst vult het basisbesluit aan met degenen 
die begunstigd worden door het SAP+.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3 ter (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 10 - lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 10, lid 3, komt de 
inleidende formule als volgt te luiden:
“3. De Commissie stelt een verzoekend 
land in kennis van het overeenkomstig 
lid 2 genomen besluit. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan een 
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bepaald land wordt toegekend, wordt dit 
land in kennis gesteld van de datum 
waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt. De Commissie ziet toe op 
aanpassing van Bijlage I, kolom E met de 
lijst van de landen die worden gesteund in 
het kader van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur.

Or. en

Motivering

Indien aan een land de bijzondere stimuleringsregeling wordt toegekend zorgt de Commissie 
voor aanpassing van Bijlage I, kolom E met de lijst van de landen die worden gesteund in het 
kader van de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur. 
Zo wordt de rechtszekerheid gewaarborgd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 bis (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 10 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 10, lid 5, wordt vervangen 
door:
“5. De Commissie onderhoudt alle 
betrekkingen met het verzoekende land 
naar aanleiding van het verzoek volgens de 
in artikel 27, lid 5, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Deze handelingen zijn veeleer uitvoeringsbesluiten dan algemeen toepasbare maatregelen die 
het basisbesluit zouden “aanvullen” of “wijzigen”. Aanbevolen wordt hen te zien als 
uitvoeringsbesluiten overeenkomstig artikel 291 VWEU.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 ter (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 11 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Artikel 11, lid 7, wordt vervangen 
door:
“7. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 27 bis 
gedelegeerde handelingen op met het oog 
op vaststelling van nauwkeurige
bepalingen voor de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 4, 5 en 6 van dit 
artikel.”

Or. en

Motivering

In de leden 4, 5 en 6 wordt bepaald op welke wijze de bijzondere regeling voor minst-
ontwikkelde landen van toepassing is op de suikersector. De nauwkeurige voorschriften zijn 
van algemene toepassing in die zin dat zij, met betrekking tot de bijzondere regeling, gelden 
voor alle producten uit de sector. Voorts vormen zij een aanvulling op het hoofdbesluit 
doordat zij nauwkeuriger omschreven regels verstrekken over de wijze van tenuitvoerlegging  
van deze bepalingen. Gedelegeerde handelingen  zijn de aangewezen maatregel. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 quater (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
 Artikel 11 - lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Artikel 11, lid 8, wordt 
vervangen door:
“8. Wanneer een land door de Verenigde 
Naties van de lijst van minst 
ontwikkelde landen wordt verwijderd, 
wordt het van de lijst van begunstigde 
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landen van deze regeling geschrapt. De 
Commissie besluit volgens de procedure 
van de artikelen 27 bis, 27 ter, 27 quater, 
27 quinquies en 27 sexies door middel van 
gedelegeerde handelingen  over de 
uitsluiting van een land van de regeling en 
over de instelling van een 
overgangsperiode van ten minste drie jaar.

Or. en

Motivering

De toepassing van gedelegeerde handelingen  is correct, daar verwijdering van een land uit 
de regeling neerkomt op wijziging van Bijlage 1, kolom D, d.w.z. de lijst van minst 
ontwikkelde landen die profiteren van de bijzondere regeling ten gunste van minst-
ontwikkelde landen . Wijziging van bijlagen betekent uiteraard wijziging van het basisbesluit. 
Daar de wijzigingen in kwestie voortvloeien uit een standpunt van de VN, is het gebruik van 
gedelegeerde handelingen  correct. Voor dit soort technische aanpassingen is de gewone, 
meer omslachtige wetgevingsprocedure niet vereist.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 3- letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) In artikel 16, lid 3, wordt 
letter a vervangen door:
“a) Zij stelt het Europees Parlement en
het in artikel 27 bedoelde comité daarvan 
in kennis.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in kennis worden gesteld.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 sexies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 3- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) in artikel 16, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:

De Commissie stelt het betrokken 
begunstigde land in kennis van elk 
overeenkomstig dit lid genomen besluit 
voordat dit van kracht wordt. De 
Commissie stelt ook het Europees 
Parlement en het in artikel 27 bedoelde 
comité in kennis.

Or. en

Motivering

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon treden het Europees Parlement en 
de Raad gezamenlijk op in het kader van de gewone wetgevingsprocedure om maatregelen 
vast te stellen waarmee het raamwerk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek gestalte krijgt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 septies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 3- alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) Aan artikel 16, lid 3, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
“De Commissie treedt overeenkomstig 
artikel 27 bis op door middel van 
gedelegeerde handelingen  .”

Or. en
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Motivering

Het besluit preferenties in te trekken vult het hoofdbesluit aan op dezelfde manier als de lijst 
van landen die zullen profiteren van het SAP+. De tijdelijke intrekking van preferenties is 
algemeen van aard. Dezelfde procedure die gold voor de vaststelling van de lijst moet 
eveneens gelden voor de tijdelijke intrekking van de preferenties van één of meer landen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 octies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 octies) Artikel 16, lid 4, wordt 
geschrapt;

Or. en

Motivering

Het besluit preferenties in te trekken vult het hoofdbesluit aan op dezelfde manier als de lijst 
van landen die zullen profiteren van het SAP+. Dezelfde procedure die gold voor de 
vaststelling van de lijst moet eveneens gelden voor de tijdelijke intrekking van de preferenties 
van één of meer landen. Gedelegeerde handelingen moeten van toepassing zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 nonies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 nonies) Artikel 16, lid 5, wordt 
vervangen door:
“5. De schorsingsperiode duurt niet 
langer dan zes maanden. Na het 
verstrijken van deze periode besluit de 
Commissie de schorsing te beëindigen 
nadat zij het Europees Parlement en het in 
artikel 27 bedoelde comité hiervan in 
kennis heeft gesteld, dan wel om de 
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schorsing volgens de in lid 3  van dit 
artikel bedoelde procedure te verlengen.

Or. en

Motivering

De Commissie besluit de schorsing te beëindigen nadat zij het Europees Parlement en het in 
artikel 27 bedoelde comité hiervan in kennis heeft gesteld, en/of om de schorsing te verlengen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 16 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 decies) Artikel 16, lid 6, wordt 
vervangen door:
“6. De lidstaten en het Europees 
Parlement delen de Commissie alle ter 
zake dienende informatie mee die de 
schorsing van preferenties of de verlenging 
van de schorsing kan rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet eveneens aan de Commissie alle ter zake dienende informatie 
kunnen doen toekomen die de schorsing van preferenties of de verlenging van de schorsing 
kan rechtvaardigen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 undecies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 undecies) Artikel 17, lid 1, wordt 
vervangen door:
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“1. Wanneer het Europees Parlement, de 
Commissie of een lidstaat informatie 
ontvangt die tijdelijke intrekking van een 
preferentiële regeling kan rechtvaardigen 
en het Europees Parlement, de Commissie 
of een lidstaat van oordeel is dat er 
voldoende redenen zijn voor een 
onderzoek, stelt deze het Europees 
Parlement en het in artikel 27 bedoelde 
comité daarvan in kennis en verzoekt deze 
het comité om overleg. Het overleg vindt 
plaats binnen een maand.

Or. en

Motivering

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon treden het Europees Parlement en 
de Raad gezamenlijk op in het kader van de gewone wetgevingsprocedure om maatregelen 
vast te stellen waarmee het raamwerk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek gestalte krijgt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 duodecies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 19 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 duodecies) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door:
“1. De Commissie legt haar bevindingen 
in een verslag voor aan het Europees 
Parlement en het in artikel 27 bedoelde 
comité."

Or. en

Motivering

Het verslag wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en het in artikel 27 bedoelde 
comité.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 ter decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 19 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter decies) Artikel 19, lid 3, wordt 
vervangen door:
“3. Wanneer de Commissie van oordeel 
is dat de bevindingen van het onderzoek 
een tijdelijke intrekking om de in artikel 
15, lid 1, letter a), genoemde reden 
rechtvaardigen, besluit zij volgens de 
procedure van artikel 27, lid 5, om 
gedurende een periode van zes maanden 
de situatie in het betrokken begunstigde
land te volgen en te evalueren. De 
Commissie stelt het betrokken 
begunstigde land van dat besluit in 
kennis en kondigt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie aan dat zij 
voornemens is een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 27 bis 
aan te nemen tot tijdelijke intrekking, 
tenzij het betrokken begunstigde land 
vóór het einde van die periode toezegt de 
nodige maatregelen te nemen om zich 
binnen een redelijke termijn aan de in 
deel A van bijlage III vermelde 
verdragen te conformeren.

Or. en

Motivering

Het besluit preferenties in te trekken vult het hoofdbesluit aan op dezelfde manier als de lijst 
van landen die zullen profiteren van het SAP+. Daarom is het logisch te stellen dat dezelfde 
procedure die gold voor de vaststelling van de lijst eveneens moet gelden voor de tijdelijke 
intrekking van de preferenties van één of meer landen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 quater decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 19 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater decies) Artikel 19, lid 4, wordt 
vervangen door:
“4. Wanneer de Commissie tijdelijke 
intrekking noodzakelijk acht, trekt zij de 
preferenties in door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 27 bis. In het in lid 3 bedoelde 
geval stelt de Commissie aan het einde van 
de in dat lid genoemde termijn een 
gedelegeerde handeling vast."

Or. en

Motivering

Het besluit preferenties in te trekken vult het hoofdbesluit aan op dezelfde manier als de lijst 
van landen die zullen profiteren van het SAP+. Dezelfde procedure die gold voor de 
vaststelling van de lijst moet eveneens gelden voor de tijdelijke intrekking van de preferenties 
van één of meer landen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 quinquies decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 19 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies decies) Artikel 19, lid 5, 
wordt vervangen door:
“5. De tijdelijke intrekking 
overeenkomstig de gedelegeerde 
handeling treedt in werking zes maanden 
na de dag waarop zij is aangenomen, tenzij 
de Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 27 bis, vóór het einde van die 
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periode heeft besloten dat de redenen die 
aan de intrekking ten grondslag liggen, niet 
langer geldig zijn.

Or. en

Motivering

Het besluit preferenties in te trekken vult het hoofdbesluit aan op dezelfde manier als de lijst 
van landen die zullen profiteren van het SAP+. Dezelfde procedure die gold voor de 
vaststelling van de lijst moet eveneens gelden voor de tijdelijke intrekking van de preferenties 
van één of meer landen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 sexies decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 20 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies decies) Artikel 20, lid 5, wordt 
vervangen door:
“5. Het onderzoek wordt binnen zes 
maanden afgerond, te rekenen vanaf de 
datum van de in lid 2 bedoelde 
aankondiging. De Commissie kan deze 
periode in het geval van buitengewone 
omstandigheden en na raadpleging van 
het in artikel 27 bedoelde comité volgens 
de procedure van artikel 27, lid 5, met 
nog eens zes maanden verlengen.

Or. en

Motivering

De verlenging moet tot zes maanden beperkt blijven.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 septies decies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 22 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies decies) Artikel 22, lid 1, wordt 
vervangen door:
“1. De Commissie stelt het betrokken 
begunstigde land zo spoedig mogelijk in 
kennis van een overeenkomstig de 
artikelen 20 of 21 genomen besluit 
voordat dit van kracht wordt. De 
Commissie stelt ook het Europees 
Parlement, de Raad en de lidstaten in 
kennis van dit besluit.

Or. en

Motivering

De Commissie moet ook het Europees Parlement hiervan in kennis stellen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 duodevicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 22 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 duodevicies) Artikel 22, lid 2, wordt 
geschrapt.

Or. en

Motivering

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon  is dit voorrecht niet meer mogelijk.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 undevicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 25 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 undevicies) In artikel 25 wordt de 
inleidende formule vervangen door:
De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 27 bis noodzakelijk geworden
wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening aan.

Or. en

Motivering

Toepassing van gedelegeerde handelingen  is correct, daar de aanpassing van bijlagen 
uiteraard de wijziging van het basisbesluit inhoudt. Voor dit soort technische aanpassingen is 
de gewone, meer omslachtige wetgevingsprocedure niet vereist.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 vicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 vicies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis

Gedelegeerde handelingen
De Commissie neemt in artikel 10, lid 2, 
artikel 11, leden 7 en 8, artikel 16, lid 3 en 
artikel 19, leden 3, 4 en 5 bedoelde 
gedelegeerde handelingen  overeenkomstig 
artikel 27 quater en mits is voldaan aan de 
voorwaarden in de artikelen 27 quater, 
quinquies en sexies aan, met het oog op 
toepassing van onderhavige verordening, 
met name inzake:

a) het besluit aan het verzoekende land de 
bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
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toe te kennen; 
b) nauwkeurig omschreven voorschriften 
om te bepalen op welke wijze de 
bijzondere regeling voor minst-
ontwikkelde landen van toepassing is op 
de suikersector;
c) het besluit een land uit de bijzondere 
regeling voor minst-ontwikkelde landen  
te verwijderen en een overgangsperiode 
van ten minste drie jaar in te stellen;
d) tijdelijke intrekking van preferenties;
e) wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening.” 

Or. en

Motivering

Deze bepaling houdt in dat de Commissie de bijlagen alsook de artikelen van de verordening 
zelf kan wijzigen. Aangezien dat betekent dat er dan sprake is van "wijziging" van de 
basisverordening, en met name van de bijlagen daarbij, zijn "gedelegeerde handelingen" het 
aangewezen instrument. Teneinde regels in te voeren voor de uitoefening, controle en 
uiteindelijke intrekking van gedelegeerde handelingen zijn de artikelen 27 bis, ter, quater en 
quinquies ingelast.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 unvicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 unvicies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 ter

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om de in artikel 27 bis 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie verleend 
voor de toepassingsduur van deze 
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verordening.

Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, is onderworpen aan de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 27 quater en 27 quinquies.

In geval van dwingende spoed is artikel 27 
sexies van toepassing.

Or. en

Motivering

Artikel tot vaststelling van de regels voor de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 - punt 4 duovicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 27 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 duovicies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 quater

Intrekking van de delegatie

De in artikel 27 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
tracht de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
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genomen, op de hoogte te brengen en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.

Het besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de delegatie van de bevoegdheden die 
in dat besluit worden vermeld. Het besluit 
treedt onmiddellijk in werking of op een 
latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het besluit laat de geldigheid 
van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie."

Or. en

Motivering

Artikel tot vaststelling van de procedure tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 - punt 4 ter vicies (nieuw)
Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 27 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter vicies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 quinquies
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een termijn van 
twee maanden na de datum van 
kennisgeving.
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
Indien het Europees Parlement noch de 
Raad bij het verstrijken van deze termijn 
bezwaar tegen de gedelegeerde handeling 
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heeft aangetekend, wordt deze in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
gepubliceerd en treedt op de daarin 
vermelde datum in werking.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen 
bezwaar te maken, kan de gedelegeerde 
handeling vóór het verstrijken van die 
termijn worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
Als het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maakt tegen een gedelegeerde 
handeling, treedt die niet in werking. De 
instelling die bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, geeft aan om 
welke redenen zij dit doet.".

Or. en

Motivering

Artikel tot vaststelling van een bezwaarprocedure inzake gedelegeerde handelingen .

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4 quater vicies (nieuw)

Verordening EG nr. 732/2008
Artikel 27 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quarter vicies) Het volgende artikel 
wordt ingevoegd:

"Artikel 27 sexies
Spoedprocedure

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden onmiddellijk in 
werking en zijn van toepassing zolang 
geen bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving 
van een overeenkomstig dit artikel 
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vastgestelde gedelegeerde handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen van de 
spoedprocedure gebruik wordt gemaakt.
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan overeenkomstig de in artikel 
27 quinquies, lid 1, bedoelde procedure 
bezwaar tegen een overeenkomstig dit 
artikel vastgestelde gedelegeerde 
handeling aantekenen. Indien dit gebeurt, 
is de gedelegeerde handeling niet langer 
van toepassing. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen dergelijke gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Motivering

Artikel tot vaststelling van een spoedprocedure voor gedelegeerde handelingen.
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TOELICHTING

In 1968 heeft de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling 
(UNCTAD) de oprichting van een 'Stelsel van Algemene Preferenties' (SAP) aanbevolen 
volgens welke geïndustrialiseerde landen aan alle ontwikkelingslanden en niet alleen aan 
voormalige koloniën handelspreferenties zouden toekennen op niet-wederzijdse basis. 

De Europese Gemeenschap voerde in 1971 als eerste een SAP-stelsel in. Sinds de invoering is 
het SAP één van de belangrijkste instrumenten geweest van het handels- en 
ontwikkelingsbeleid van de EU om ontwikkelingslanden te helpen de armoede terug te 
dringen door via internationale handel inkomsten te genereren. Van al deze door ontwikkelde 
landen ingestelde systemen wordt het SAP het meest toegepast. 

Aan begunstigde landen wordt belastingvrije toegang of een tariefverlaging toegekend voor 
de invoer van hun producten, afhankelijk van de SAP-regeling waar het land gebruik van 
maakt. 

Momenteel gelden voor begunstigde landen drie soorten regelingen:   

1) alle begunstigde landen maken gebruik van de algemene regeling; 

2) de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (het 
"SAP+") biedt extra voordelen voor landen die een lijst van momenteel 27 internationale 
verdragen en protocollen ratificeren en uitvoeren op het gebied van mensen- en 
arbeidsrechten, milieubescherming, drugs en bestrijding van corruptie; 

3) de speciale regeling voor de minst ontwikkelde landen (MOL), ook bekend als het initiatief 
"alles behalve wapens" (EBA), biedt de gunstigste behandeling van allemaal met het doel de 
MOL "belastingvrije en quotavrije" toegang te geven tot de EU-markt. 

Tijdschema 

Het SAP wordt ten uitvoer gelegd via opeenvolgende verordeningen met een looptijd van 
steeds drie jaar. De eerste meerjarige uitvoeringsverordening was geldig van 1 januari 2006 
tot en met 31 december 2008. De tweede loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 
2011. 

In 2008 is het voorstel voor de huidige verordening in het kader van de raadplegingsprocedure 
naar het Parlement verwezen. De basisbepalingen van de voorgaande SAP-verordeningen 
bleven ongewijzigd maar waren herzien om de toepassing van het programma te 
vergemakkelijken. 

Helaas heeft de Commissie tegen de wens van het Parlement haar voorstel  niet tijdig genoeg 
(uiterlijk op 1 juni 2007) doorgestuurd om het mogelijk te maken dat het Parlement binnen 
een redelijke termijn volledig werd geraadpleegd. De Commissie heeft haar voorstel namelijk 



PE452.776v01-00 28/31 PR\839051NL.doc

NL

pas op 21 december 2007 gepresenteerd. Op 31 januari heeft de Raad het Parlement verzocht 
zijn advies vóór 10 april uit te brengen. De raadpleging van het Europees Parlement  verliep 
dan ook overhaast. 

In zijn resolutie van 5 juni 2008 heeft het Parlement duidelijk gemaakt dat dit niet 
bevredigend was, dat voortaan meer tijd nodig was om zijn rol te kunnen spelen en het heeft 
erop aangedrongen dat “het voorstel voor een herziene verordening voor de periode van 1 
januari 2012 tot en met 31 december 2014 [. . .] door de Commissie voor 1 juni 2010 [wordt] 
toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité”.

De huidige regeling loopt af op 31 december 2011. De Commissie heeft haar voorstel op 26 
mei 2010 ingediend.

Verlenging 

Dit voorstel was echter niet het gevraagde voorstel voor een nieuwe verordening, maar slechts 
een uitbreiding van de bestaande.

Met het oog op de formulering van een nieuw voorstel heeft de Commissie de openbare 
raadpleging pas in maart 2010 op gang gebracht. De resultaten moesten worden onderzocht, 
de statistische gegevens moesten worden verzameld en er moest een effectbeoordeling 
plaatsvinden.

Volgens de Commissie is verlenging dus noodzakelijk daar de periode waarin de SAP-
verordening nog van kracht is te kort is om de Commissie in staat te stellen aan het Parlement 
en de Raad een voorstel voor een nieuwe verordening voor te leggen zodat via de 
gebruikelijke wetgevingsprocedure vóór afloop van de huidige SAP-verordening 
overeenkomst kan worden bereikt over een vervolgverordening.

Uw rapporteur  kan ermee instemmen dat deze verlenging noodzakelijk is ter waarborging 
van de juridische zekerheid en van de belangen van de EU en de begunstigde landen. 
Niettemin wijst hij erop dat verlenging niet kan betekenen dat de huidige – onbevredigende –
situatie nog twee jaar aanhoudt.

Verdrag van Lissabon

In het voorstel wordt, hoewel het lang na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon  
is gepubliceerd, geen rekening gehouden met de in het Verdrag geëiste procedures voor 
deling van informatie en besluitvorming, waardoor de bevoegdheden van het Europees 
Parlement in handelsaangelegenheden worden uitgebreid.

De huidige verordening loopt af twee jaar nadat het Verdrag van Lissabon  in werking is 
getreden. Als wordt besloten tot de voorgestelde verlenging houdt deze situatie nog twee jaar 
aan tot 31 december 2013, vier jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon  .

Overeenkomstig de huidige verordening heeft het Parlement geen zeggenschap over de 
subsidiabiliteitsnormen, de lijst van begunstigde landen, de lijst van SAP+-begunstigden, de 
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daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomsten, de tijdelijke intrekking van 
preferentiële regelingen, enz.. 

Uw rapporteur  is ervan overtuigd dat het Parlement deze situatie niet kan aanvaarden.

De leden van het Europees Parlement  zijn namelijk verplicht ervoor te zorgen dat de rechten 
en bevoegdheden die de gekozen vertegenwoordigers van het volk van de Europese Unie met 
het Verdrag van Lissabon  hebben verworven, worden nageleefd.

Overeenkomstig artikel 207, lid 2 VWEU is de gewone wetgevingsprocedure thans de 
procedure voor aanneming en wijziging van de SAP-verordening, hetgeen gevolgen heeft 
voor de rechten waarover het Parlement dient te beschikken in het kader van de 
democratische controle van de verordening. 

Uw rapporteur   wenst er met name voor te zorgen dat de hand wordt gehouden aan de nieuwe 
bevoegdheden van het Parlement overeenkomstig artikel 290 VWEU inzake gedelegeerde 
handelingen  . In feite geeft uw rapporteur  de maatregelen overeenkomstig de SAP-
verordening aan die als gedelegeerde handelingen  moeten worden beschouwd: Artikel 10, lid 
2, artikel 11, leden 7 en 8, artikel 16, lid 3, artikel 19, leden 3, 4 en 5 en artikel 25 die aan het 
Parlement het recht van veto verlenen en aldus veel uitgebreidere onderzoekbevoegdheden
dan volgens de huidige procedure. 

Uw rapporteur  is van mening dat opneming van artikel 290 voor het Parlement voorwaarde is 
om in te stemmen met de gewijzigde verordening.

Teneinde regels in te voeren voor de uitoefening, controle en eventuele intrekking van 
gedelegeerde handelingen zijn de artikelen 27 bis, ter, quater, quinquies en sexies ingelast.

Nieuwe verordening

Uw rapporteur  stelt voor uitsluitend de delen van verordening (EG) nr. 732/2008 te wijzigen 
die noodzakelijk zijn voor de naleving van de nieuwe bevoegdheden die het Parlement met 
het Verdrag van Lissabon heeft verworven. Op dit ogenblik worden geen andere 
veranderingen voorgesteld, hoewel uw rapporteur  van mening is dat een algemene 
herformulering van de SAP- en SAP+-regelingen noodzakelijk is.

Uw rapporteur   stemt in met de opvatting dat de algemene herziening van de verordening het 
onderwerp dient te zijn van een voorstel voor een nieuwe verordening dat het Parlement 
onverwijld wenst te ontvangen.

Niettemin wenst uw rapporteur  erop te wijzen dat het nieuwe voorstel voor een verordening 
de volgende basisdoelen moet hebben: (1) een effectiever stelsel creëren waarin meer 
rekening wordt gehouden met de belangen van de begunstigde landen en de economische 
actoren; (2) regels opstellen die zullen zorgen voor een beter gereguleerd hervormingsproces 
waarin de betrokkenheid van de begunstigden wordt gewaarborgd; (3) ervoor zorgen dat in de 
verordening voldoende belang wordt gehecht aan de democratische- controletaken die het 
Parlement moet uitoefenen.
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Reeds in 2008 heeft het Europees Parlement  er in het verslag van Helmut Markov op 
gewezen dat meer doorzichtigheid en grotere rechtszekerheid een handelsmerk van de EU 
moet zijn. Het nieuwe voorstel moet erop gericht zijn van het SAP een duidelijker en 
doorzichtiger system te maken.

Regels van oorsprong

Oorsprongsregels en de ermee gepaard gaande administratieve procedures zijn één van de 
belangrijkste redenen voor het geringe gebruik van de handelspreferenties die worden 
toegekend in het kader van het SAP, met name door de minst ontwikkelde landen. 
Oorsprongsregels kunnen ertoe leiden dat een preferentie die op papier bestaat geen positieve 
gevolgen heeft en dat het gevaar bestaat dat zij de handel belemmeren omdat er commercieel 
onhaalbare doelen worden gesteld, waardoor er slechts een gering of geen gebruik gemaakt 
wordt van de preferentie.

Nieuwe, herziene regels van oorspong moeten ten minste naast het nieuwe SAP-programma 
van kracht worden. 

De herziening zou regionale cumulatie moeten toestaan en de mogelijkheid moeten bevatten 
van horizontale cumulatie tussen regio's of mondiale cumulatie voor landen die gebruik 
maken van bijzondere SAP-regelingen. Op dezelfde wijze zou moeten worden overwogen 
gunstiger regels in te voeren betreffende de eisen voor erkenning van de oorsprong van een 
product. Voorgesteld wordt dat de Europese Unie uiting geeft aan haar wens om voorrang te 
verlenen aan het SAP in de context van de werkzaamheden in WTO-verband over de 
harmonisering van de oorsprongsregels.

Geografische dekking

De geografische dekking is bekritiseerd door begunstigde landen, NGO's en onderzoekers. 
Vaak treffen we situaties aan waarin arme landen met gediversifieerde economieën 
onmiddellijk worden uitgesloten van de meest gunstige regelingen. 

De invoerdrempel zou kunnen worden vervangen door andere, duidelijkere criteria, met name 
als deze directer verband houden met het ontwikkelingsniveau (de Gini-coëfficiënt is een 
goed voorbeeld van zo'n criterium). Landen die het meest zouden kunnen profiteren van 
tariefpreferenties doorstaan vaak niet de kwetsbaarheidstest om in aanmerking te komen voor 
SAP+.

Om erosie van de preferenties te voorkomen moeten bovendien de mogelijkheden worden 
geëvalueerd om producten die momenteel zijn ingedeeld als "gevoelig" in de volgende 
verordening in te delen als "niet-gevoelig".

Technische bijstand

Uw rapporteur is van mening dat de impact van het huidige stelsel moet worden vergroot en 
dat het gebruik van het SAP moet worden opgevoerd door technische bijstand te verlenen die 
specifiek gericht is op het aanbrengen van de institutionele en regelgevende capaciteit die 
vereist is om de armste landen in staat te stellen maximaal te profiteren van de voordelen van 
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internationale handel en het SAP.

Tevens moet er, bij voorbeeld via samenwerkingsprogramma’s, bijstand worden geboden om 
SAP-begunstigden te helpen bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van internationale 
overeenkomsten  die uit hoofde van dit stimuleringsprogramma en hun toezeggingen vereist 
is.

De Commissie moet actief proberen na te gaan of deze verplichtingen worden nageleefd. Zij 
moet automatisch een onderzoek op gang brengen als het IAO-comité inzake de toepassing 
van normen een “speciale alinea” aan een begunstigd land wijdt dat niet voldoet aan de 
fundamentele arbeidsnormen. Bij het inwinnen van gegevens moeten steeds het Europees 
Parlement  en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties,  met inbegrip van de 
sociale partners  , van het desbetreffende land betrokken worden.


