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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 [...].



PR\886901DA.doc 3/26 PE473.824v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................23



PE473.824v02-00 4/26 PR\886901DA.doc

DA



PR\886901DA.doc 5/26 PE473.824v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et 
arrangement med generelle toldpræferencer
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0241),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0116/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med Rådets forordning (EF) nr. 
732/2008 om anvendelse af et arrangement 
med generelle toldpræferencer for perioden 
1. januar 2009 til 31. december 2011, som 
forlænget ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. … om ændring 
af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008, 
finder arrangementet med generelle 
toldpræferencer ("arrangementet") 
anvendelse, indtil denne forordning 

(6) Med Rådets forordning (EF) nr. 
732/2008 om anvendelse af et arrangement 
med generelle toldpræferencer for perioden 
1. januar 2009 til 31. december 2011, som 
forlænget ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. … om ændring 
af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008, 
finder arrangementet med generelle 
toldpræferencer ("arrangementet") 
anvendelse, indtil denne forordning 
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anvendes. Derefter bør arrangementet 
fortsætte med at finde anvendelse uden 
udløbsdato. Det tages dog op til revision 
fem år efter ikrafttrædelsen.

anvendes. Derefter bør arrangementet 
fortsætte med at finde anvendelse for en 
periode af 10 år, med undtagelse af den 
særlige ordning for de mindst udviklede 
lande, som bør fortsætte med at finde 
anvendelse uden nogen udløbsdato.
Arrangementet tages dog op til revision 
fem år efter ikrafttrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen foreslår en tidsubestemt forordning, dvs. uden en afgrænset varighed.
I betragtning af de betydelige ændringer, der foreslås, og at det er første gang, Europa-
Parlamentet får mulighed for at bidrage til denne forordning under den almindelige 
lovgivningsprocedure, ville det være mere passende at foreslå en begrænset varighed på 10 
år. Det vil være en tilstrækkelig lang periode til at sikre forudsigelighed og stabilitet og vil 
desuden falde sammen med den tidsramme, der i øjeblikket er fastsat for retningslinjerne for 
anvendelsen af arrangementet med generelle toldpræferencer. "Alt undtagen våben"-
ordningen bør imidlertid, sådan som det har været tilfældet indtil nu, være tidsubegrænset.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at 
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 3,5 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

(19) En sådan nedsættelse af tolden bør 
være tilstrækkelig attraktiv til, at
virksomhederne motiveres til at udnytte de 
muligheder, ordningen giver. Derfor bør 
værditolden generelt nedsættes med en 
enhedssats på 4 procentpoint af 
mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod 
den for tekstiler og tekstilvarer bør 
nedsættes med 20 %. Specifik told bør 
nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne 
omfatter en minimumstold, bør denne 
minimumstold ikke finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre denne ordning mere attraktiv, da den nuværende nedsættelse ofte 
modsvares af ekstra administration i forbindelse med præferenceansøgninger. I betragtning 
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af at mange af økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er der plads 
til en lille forhøjelse af præferencerne for de begunstigede lande med små og mellemstore 
indkomster, som forbliver under ordningen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) "lande" betyder lande og territorier, 
der er i besiddelse af en toldforvaltning;

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at undgå misforståelser med hensyn til definitionen af et 
land i denne forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på 
de mindst udviklede lande.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de 
mindst udviklede lande.

Or. en
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Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at gøre det klart, at de mindst udviklede lande (LDC) 
altid vil nyde "alt undtagen våben"-status, så længe de er klassificeret som LDC af FN.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1, litra a), finder først anvendelse 
to år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning for lande, som på datoen for 
dens ikrafttrædelse har afsluttet 
forhandlingerne om en bilateral 
præferentiel markedsadgangsordning 
med Den Europæiske Unions, som 
imidlertid endnu ikke finder anvendelse, 
da ratificeringsprocessen ikke er afsluttet.

Or. en

Begrundelse

Hvis et land har indgået aftale om en præferentiel markedsadgangsordning med Den 
Europæiske Union, men endnu ikke kan anvende denne ordning på tidspunktet for 
ikrafttrædelsen af denne forordning som følge af en uafsluttet ratificeringsproces, bør det ikke 
udelukkes fra GSP fra begyndelsen. Denne bestemmelse skal forhindre, at der genindføres 
mestbegunstigelsestoldsatser (MFN) i en overgangsperiode, hvilket vil kunne føre til 
handelsafbrydelser for et land, som har forpligtet sig til at styrke handelsforbindelserne med 
Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse et år efter datoen for 

(a) finder afgørelsen om at fjerne et 
begunstiget land fra listen over GSP-
begunstigede lande, jf. stk. 3 og på 
grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), 
anvendelse to år efter datoen for 
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afgørelsens ikrafttrædelse afgørelsens ikrafttrædelse

Or. en

Begrundelse

Det forekommer logisk, at alle overgangsbestemmelser følger samme varighed.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

2. Værditolden i den fælles toldtarif på 
varer, der er opført i bilag V som følsomme 
varer, nedsættes med 4 procentpoint. For 
varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er denne 
nedsættelse på 20 %.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre denne ordning mere attraktiv, da den nuværende nedsættelse ofte 
modsvares af ekstra administration i forbindelse med præferenceansøgninger. I betragtning 
af at mange af de økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er der 
plads til en lille forhøjelse af præferencerne for de begunstigede lande med små og 
mellemstore indkomster, som forbliver under ordningen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 3,5 procentpoint for de varer, der 

3. Hvis de præferencetoldsatser, der i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for 
den fælles toldtarifs værditold, som gælder 
på datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, giver en toldnedsættelse på 
mere end 4 procentpoint for de varer, der 
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er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse 
præferencetoldsatser anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre denne ordning mere attraktiv, da den nuværende nedsættelse ofte 
modvejes af ekstra administration i forbindelse med præferenceansøgninger. I betragtning af 
at mange af de økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er der plads 
til en lille forhøjelse af præferencerne for de begunstigede lande med små og mellemstore 
indkomster, som forbliver under ordningen.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at fremme informationen og øge 
gennemsigtigheden sørger Kommissionen 
også for, at der regelmæssigt er adgang til 
de relevante statistiske data for GSP-
afsnit i en offentlig database.

Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden for alle involverede aktører er det nødvendigt, at de statistiske 
data, på grundlag af hvilke revisionen foretages, offentliggøres med regelmæssige intervaller 
- også imellem revisionerne af listen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra datoen for indrømmelsen af 
toldpræferencerne i den særlige ansporende 

1. Fra datoen for indrømmelsen af 
toldpræferencerne i den særlige ansporende 
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ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse følger Kommissionen 
ratificeringen af de konventioner, der er 
opført i bilag VIII, og overvåger deres 
effektive gennemførelse ved at gennemgå 
konklusioner og henstillinger fra de 
relevante overvågningsorganer.

ordning for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse følger Kommissionen 
ratificeringen af de konventioner, der er 
opført i bilag VIII, og overvåger deres 
effektive gennemførelse samt samarbejdet 
med overvågningsorganerne ved at 
gennemgå konklusioner og henstillinger fra 
de relevante overvågningsorganer.

Or. en

Begrundelse

Kravene og forpligtelserne i artikel 9, stk. 1, omfatter accept af regelmæssig overvågning og 
deltagelse i og samarbejde med overvågningsprocedurerne. Det er derfor vigtigt, at dette 
aspekt også indgår i den regelmæssige evaluering, som Europa-Parlamentet skal foretage.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen forelægger under 
behørig hensyntagen til beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger som omhandlet i 
artikel 37a Europa-Parlamentet en 
beretning om de resultater og begrundede 
konklusioner, den når frem til vedrørende 
alle relevante faktiske og retlige 
spørgsmål. Senest seks måneder efter at 
denne er forelagt Europa-Parlamentet, 
offentliggøres den af Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt at bringe beskyttelsesbestemmelserne i GSP-forordningen på linje med andre 
beskyttelsesbestemmelser, der er vedtaget af Den Europæiske Union, og at holde Europa-
Parlamentet fuldt informeret om disse vigtige aspekter af gennemførelsen af forordningen.
Det er imidlertid nødvendigt med særlige bestemmelser om fortrolighed, hvilket er blevet 
tilkendegivet i de horisontale ændringsforslag til den såkaldte Omnibus I-tekst 
(KOM(2011)0082).
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 27 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kendsgerningerne i sidste ende viser, 
at betingelserne i artikel 22, stk. 1, ikke er 
opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse 
om at indstille undersøgelsen og 
proceduren efter den i artikel 38, stk. 3, 
omhandlede undersøgelsesprocedure.
Denne afgørelse offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.
Undersøgelsen anses for afsluttet, hvis der 
ikke offentliggøres nogen afgørelse inden 
for den i artikel 24, stk. 4, omhandlede 
periode, og eventuelle forebyggende 
foranstaltninger af hastende karakter 
bortfalder automatisk.

Hvis kendsgerningerne i sidste ende viser, 
at betingelserne i artikel 22, stk. 1, ikke er 
opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse 
om at indstille undersøgelsen og 
proceduren efter den i artikel 38, stk. 3, 
omhandlede undersøgelsesprocedure.
Denne afgørelse offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.
Undersøgelsen anses for afsluttet, hvis der 
ikke offentliggøres nogen afgørelse inden 
for den i artikel 24, stk. 4, omhandlede 
periode, og eventuelle forebyggende 
foranstaltninger af hastende karakter 
bortfalder automatisk. Told, der er 
opkrævet som følge af disse midlertidige 
foranstaltninger, refunderes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bringe beskyttelsesbestemmelserne i GSP-forordningen på linje med andre 
beskyttelsesbestemmelser, der er vedtaget af Den Europæiske Union. Hvis betingelserne for at 
genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif ikke er opfyldt, skal tolden refunderes den 
begunstigede.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
afdeling I i dette kapitel ophæver 
Kommissionen den 1. januar hvert år på 
eget initiativ og efter den i artikel 38, stk. 
2, omhandlede rådgivningsprocedure de i 
artikel 7 og 13 omhandlede 
toldpræferencer for varer i GSP-afsnit 11 
b) eller varer henhørende under KN-kode 

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
afdeling I i dette kapitel ophæver 
Kommissionen den 1. januar hvert år på 
eget initiativ og efter den i artikel 38, stk. 
2, omhandlede rådgivningsprocedure de i 
artikel 7 og 12 omhandlede 
toldpræferencer for varer i GSP-afsnit 11 
a) og 11 b) eller varer henhørende under 
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22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 og 38249097, hvis 
importen af sådanne varer, opført i 
henholdsvis bilag V og IX, alt efter hvilket 
bilag der finder anvendelse, har oprindelse 
i et begunstiget land og i alt:

KN-kode 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 og 38249097, hvis 
importen af sådanne varer, opført i 
henholdsvis bilag V og IX, alt efter hvilket 
bilag der finder anvendelse, har oprindelse 
i et begunstiget land og i alt:

Or. en

Begrundelse

De særlige beskyttelsesklausuler for tekstiler bør finde anvendelse både på tekstiler og 
beklædning. Der er ikke nogen tilstrækkelige økonomiske eller tekniske grunde, der kan 
retfærdiggøre forskellig behandling af de to sektorer. Desuden er der en henvisning til en 
artikel i den oprindelige tekst, der skal rettes.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for varer i GSP-afsnit 11 b) er større end 
den i bilag VI, andet afsnit, omhandlede 
andel af værdien af EU-importen af varer i 
GSP-afsnit 11 b) fra alle lande og 
territorier, der er opført i bilag I, i en 
periode på tolv måneder.

b) for varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 b) er 
større end den i bilag VI, andet afsnit, 
omhandlede andel af værdien af EU-
importen af varer i GSP-afsnit 11 a) og 11 
b) fra alle lande og territorier, der er opført 
i bilag II, i en periode på tolv måneder.

Or. en

Begrundelse

De særlige beskyttelsesklausuler for tekstiler bør finde anvendelse både på tekstiler og 
beklædning. Der er ikke nogen tilstrækkelige økonomiske eller tekniske grunde, der kan 
retfærdiggøre forskellig behandling af de to sektorer. Desuden er der en fejl i den tekst, der er 
foreslået af Kommissionen, idet der henvises til et forkert bilag.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 1. Med forbehold af bestemmelserne i 
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afdeling I i dette kapitel kan de i kapitel 1 
til 24 i den fælles toldtarif omhandlede 
varer, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, 
med oprindelse i begunstigede lande gøres 
til genstand for en særlig 
overvågningsmekanisme med henblik på at 
undgå forstyrrelser på EU-markederne.
Kommissionen træffer på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat 
efter at have konsulteret 
forvaltningskomitéen for den relevante 
fælles markedsordning for landbrugsvarer 
eller fiskerivarer afgørelse efter den i 
artikel 38, stk. 3, omhandlede
undersøgelsesprocedure om, hvorvidt 
denne særlige overvågningsmekanisme 
skal finde anvendelse, og fastslår, på hvilke 
varer denne overvågningsmekanisme skal 
finde anvendelse.

afdeling I i dette kapitel kan de i kapitel 1 
til 24 i den fælles toldtarif omhandlede 
varer, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, 
med oprindelse i begunstigede lande gøres 
til genstand for en særlig 
overvågningsmekanisme med henblik på at 
undgå forstyrrelser på EU-markederne.
Kommissionen træffer på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat 
efter at have konsulteret 
forvaltningskomitéen for den relevante 
fælles markedsordning for landbrugsvarer 
eller fiskerivarer afgørelse efter den i 
artikel 38, stk. 2, omhandlede
rådgivningsprocedure om, hvorvidt denne 
særlige overvågningsmekanisme skal finde 
anvendelse, og fastslår, på hvilke varer 
denne overvågningsmekanisme skal finde 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at rådgivningsproceduren anvendes til vedtagelse af 
tilsynsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger i betragtning af disse 
foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af de 
endelige beskyttelsesforanstaltninger. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks uger efter udløbet af hvert 
kvartal sender medlemsstaterne Eurostat 
deres statistiske oplysninger vedrørende de 
varer, der er henført under toldproceduren 
for overgang til fri omsætning i løbet af
referencekvartalet inden for 
toldpræferencerne i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 471/2009. Disse 
oplysninger, der gives efter koden i den 
kombinerede nomenklatur og, i givet fald, 
efter Taric-koden, skal efter 
oprindelsesland angive værdi, mængde og 

2. Inden udløbet af den frist, der er fastsat 
i artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 
sender medlemsstaterne Eurostat deres 
statistiske oplysninger vedrørende de varer, 
der er henført under toldproceduren for 
overgang til fri omsætning i løbet af den 
månedlige referenceperiode inden for 
toldpræferencerne i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 471/2009. Disse 
oplysninger, der gives efter koden i den 
kombinerede nomenklatur og, i givet fald, 
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alle nødvendige supplerende enheder i 
henhold til definitionerne i denne 
forordning.

efter Taric-koden, skal efter 
oprindelsesland angive værdi, mængde og 
alle nødvendige supplerende enheder i 
henhold til definitionerne i denne 
forordning. Eurostat skal offentliggøre 
disse statistiske oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
ovennævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden for alle involverede aktører og ikke mindst for at gøre det 
muligt for eksportører og importører at blive klar over risikoen for en mulig graduering af et 
produkt, er det nødvendigt, at der regelmæssigt er adgang til de statistiske oplysninger på 
linje med de bestemmelser, der gælder for andre handelsstatistikker.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at Europa-Parlamentet og Rådet efter vedtagelsen af Lissabontraktaten 
har brug for at blive underrettet på samme tid, og dette stykke indgår normalt i den artikel, 
der indeholder bestemmelsen om vedtagelsen af delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
1. De oplysninger, der modtages i medfør 
af denne forordning, må kun anvendes til 
det formål, hvortil de er indhentet.
2. Oplysninger modtaget i medfør af 
denne forordning, som er af fortrolig 
karakter eller er meddelt fortroligt, må 
ikke videregives, medmindre den, der har 
afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har 
givet tilladelse dertil.
3. Enhver anmodning om fortrolig 
behandling skal angive årsagerne til, at 
oplysningerne bør behandles fortroligt. 
Hvis den, der har givet oplysningerne, 
imidlertid ikke ønsker, at de 
offentliggøres, eller at give tilladelse til, at 
de videregives generelt eller i form af et 
sammendrag, og viser det sig, at 
anmodningen om fortrolig behandling er 
ubegrundet, kan der ses bort fra de 
pågældende oplysninger.
4. Under alle omstændigheder betragtes 
oplysninger som fortrolige, såfremt 
videregivelsen af dem vil kunne have 
betydelige negative følger for den, der har 
afgivet oplysningerne, eller som er 
ophavsmand til dem.
5. Stk. 1-4 er ikke til hinder for, at EU's 
myndigheder tager hensyn til generelle 
oplysninger og navnlig begrundelserne 
for de afgørelser, der er truffet i henhold 
til denne forordning. Disse myndigheder 
tager imidlertid hensyn til fysiske og 
juridiske personers berettigede interesse i, 
at deres forretningshemmeligheder ikke 
røbes. 

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at bringe beskyttelsesbestemmelserne i GSP-forordningen på linje med andre 
beskyttelsesbestemmelser, der er vedtaget af Den Europæiske Union, og at holde Europa-
Parlamentet fuldt informeret om disse vigtige aspekter af gennemførelsen af forordningen.
Det er imidlertid nødvendigt med særlige bestemmelser om fortrolighed, hvilket er blevet 
tilkendegivet i de horisontale ændringsforslag til den såkaldte Omnibus I-tekst 
(KOM(2011)0082).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4 – andet afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udvalgets udtalelse skal indhentes 
ved skriftlig procedure, afsluttes den 
skriftlige procedure uden noget resultat, 
hvis formanden træffer beslutning herom 
eller et simpelt flertal af udvalgets 
medlemmer anmoder herom inden for 
tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er også nødvendigt at præcise den procedure, der gælder, når den udtalelse, der anmodes 
om i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2001, indhentes ved skriftlig 
procedure.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 39 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år forelægger Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet en beretning 
om virkningerne af ordningen, der
dækker den seneste toårsperiode og alle 
de i artikel 1, stk. 2, omhandlede 
præferenceordninger.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årlig beretning om
anvendelsen og gennemførelsen af denne 
forordning. Beretningen skal dække alle 
de præferenceordninger, der er nævnt i 
artikel 2, stk. 1, herunder forpligtelser 
vedrørende handelshindringer, og den 
skal indeholde et sammendrag af 
statistikkerne over og udviklingen i 
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handlen med de begunstigede lande og 
territorier.

2. Udvalget for Generelle Præferencer og 
Europa-Parlamentet undersøger 
ordningens virkninger på grundlag af 
denne beretning. Europa-Parlamentet 
kan anmode Kommissionen om at deltage 
i et møde i Parlamentets ansvarlige 
udvalg for at fremlægge og redegøre for 
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 
aftalen.
3. Senest seks måneder efter 
forelæggelsen af denne rapport for 
Europa-Parlamentet og Udvalget for 
Generelle Præferencer offentliggør 
Kommissionen den.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at rapporteringsforpligtelserne fremgår klart af forordningen. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne bestemmelse finder anvendelse 
i en periode på ti år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning. 
Denne udløbsdato gælder dog ikke for 
den særlige ordning for de mindst 
udviklede lande og heller ikke for andre 
bestemmelser i denne forordning, i det 
omfang de anvendes sammen med denne 
ordning.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen foreslår en tidsubestemt forordning, dvs. uden en afgrænset varighed.
I betragtning af de betydelige ændringer, der foreslås, og at det er første gang, Europa-
Parlamentet får mulighed for at bidrage til denne forordning under den almindelige 
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lovgivningsprocedure, ville det være mere passende at foreslå en begrænset varighed på 10 
år. Det vil være en tilstrækkelig lang periode til at sikre forudsigelighed og stabilitet og vil 
desuden falde sammen med den tidsramme, der i øjeblikket er fastsat for retningslinjerne for 
anvendelsen af arrangementet med generelle toldpræferencer. "Alt undtagen våben"-
ordningen bør imidlertid, sådan som det var været tilfældet indtil nu, være tidsubegrænset.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag V (ny tekst)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HS-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

280519 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller, undtagen natrium 
og calcium

IF

280530
Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, 
indbyrdes blandede eller legerede IF

281820 Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund IF

310221 Ammoniumsulfat IF

310240
Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller 
andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi IF

310250 Natriumnitrat IF

310260
Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og 
ammoniumnitrat IF

780199 Ubearbejdet bly, undtagen raffineret, i.a.n. i 78.01 IF

810194 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger IF

810411
Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på 
mindst 99,8 vægtprocent IF

810419 Ubearbejdet magnesium (undtagen 8104.11) IF

810720 Ubearbejdet cadmium; pulver IF

810820 Ubearbejdet titan; pulver IF

810830 Affald og skrot af titan IF
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Or. en

Begrundelse

I betragtning af at mange økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er 
der plads til at udvide produktdækningen for at øge dens udviklingspotentiale. Når 
produktdækningen udvides, skal de valgte produkter selvfølgelig være af ikke ubetydelig 
værdi for de lande, der forbliver under ordningen, samtidig med at der drages omsorg for 
ikke at skade LDC-lande og erhvervslivet i EU. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag V - ny tekst

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HS-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ik
ke-følsomhed

3103 10 Superfosfater F

3105 Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to 
eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og 
kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under 
kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger 
af bruttovægt 10 kg og derunder

F

ex kapitel 32 Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater 
deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og 
lakker; kit, spartelmasse og lign., trykfarver, blæk og tusch, 
undtagen varer henhørende under pos. 3204 og 3206, og 
undtagen varer henhørende under pos. 3201 20 00, 3201 90 
20, ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af eucalyptus), ex 
3201 90 90 (garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner) 
og ex 3201 90 90 (andre vegetabilske garvestofekstrakter)

IF

3204 Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; 
præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, på 
basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske 
organiske produkter, af den art der anvendes som 
fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som 
luminophorer, også kemisk definerede

F

3206 Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 
til kapitel 32, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 

F
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3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der 
anvendes som luminophorer, også kemisk definerede

Kapitel 33 Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, 
kosmetik og toiletmidler

IF

Kapitel 34 Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og 
rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt 
voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; 
modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på 
basis af gips

IF

3501 syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys 
og lignende produkter; modellermasse;

F

3502 90 90 dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips 
Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim

IF

3503 00 Albuminater og andre albuminderivater Gelatine (herunder 
gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også 
overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; 
husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen 
caseinlim henhørende under pos. 3501

IF

3504 00 00 Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og 
derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også 
behandlet med chromsalt

IF

3505 10 50 Stivelse, esterificeret eller etherificeret IF

3506 Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, 
ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er 
anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, 
der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, 
og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

IF

3507 Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet F

Kapitel 36 Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; 
tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare 
materialer

IF

Kapitel 37 Fotografiske og kinematografiske artikler IF

ex kapitel 38 Diverse kemiske produkter, undtagen varer henhørende 
under pos. 3802 og 3817 00, pos. 3823 12 00 og 3823 70 00 
og pos. 3825, og bortset fra varer henhørende under pos. 
3809 10 og 3824 60

IF

3802 Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også 
brugt

F

3817 00 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, 
undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902

F

3823 12 00 Oliesyre F
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3823 70 00 Industrielle fedtalkoholer F

3825 Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke 
andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet 
affald som nævnt i bestemmelse 6 til kapitel 38

F

Or. en

Begrundelse

I bilag V i Kommissionens forslag er sektion 6b fejlagtigt udgået. GSP-afsnit 6b bør dække de 
toldpositioner, der indføres i dette ændringsforslag. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag IX - ny tekst

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HS-kode Varebeskrivelse Følsomhed/ikke-
følsomhed

280519
Alkalimetaller eller jordalkalimetaller, undtagen natrium 
og kalcium IF

280530
Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, 
indbyrdes blandede eller legerede IF

281820 Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund IF

780199 Ubearbejdet bly, undtagen raffineret, i.a.n. i 78.01 IF

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at mange økonomisk mere konkurrencedygtige lande fjernes fra ordningen, er 
der plads til at udvide produktdækningen for at øge dens udviklingspotentiale. Når 
produktdækningen udvides, skal de valgte produkter selvfølgelig være af ikke ubetydelig 
værdi for de lande, der forbliver under ordningen, samtidig med at der drages omsorg for 
ikke at skade LDC-lande og erhvervslivet i EU. 
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BEGRUNDELSE

Indledning

EU har indrømmet ensidige handelspræferencer i form af nedsat told på varer fra 
udviklingslande, der indføres i det europæiske marked, gennem den generelle 
toldpræferenceordning (GSP-ordningen) siden 1971. GSP-ordningen indgår i EU's fælles 
handelspolitik i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om EU's optræden 
udadtil og er tidligere blevet implementeret ved rådsforordninger. Den sidste ordning er fra 
2008 og skal nu revideres. Forordningen vil for første gang skulle vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

Formålet med dette vigtige handelsinstrument er at sætte udviklingslande i stand til at deltage 
mere fuldt i den internationale handel og derved generere supplerende eksportindtægter til 
støtte af indkomststigninger og gennemførelsen af deres egne politiske strategier for 
bæredygtig udvikling og fattigdomsnedbringelse.

I 2009 udgjorde værdien af EU’s import inden for rammerne af ordningen ca. 60 mia. EUR 
svarende til 4 % af EU’s samlede import.

GSP dækker følgende tre særskilte præferenceordninger:

- Den "almindelige" GSP. 

- Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+). 
Den giver yderligere toldreduktioner for at støtte sårbare udviklingslande i deres 
ratifikation og gennemførelse af relevante internationale konventioner til beskyttelse af 
grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder og standarder for god 
regeringsførelse.

- "Alt undtagen våben"-ordningen (Everything But Arms - EBA), hvorefter alle produkter 
fra de mindst udviklede lande (LDC) undtagen våben og ammunition ikke pålægges 
importafgifter i EU overhovedet.

Det nye lovgivningsforslag opretholder denne generelle struktur, men indfører forskellige 
ændringer af ordningen for import fra udviklingslande med henblik på at ”målrette 
præferencerne mod de lande, der har det største behov”. Dette betyder i praksis, at visse lande
fratages præferencerne, samtidig med at præferencerne sættes op for de lande, der forbliver i 
ordningen, således at man kan tale om en ”præferencekonsolidering”.

1. Landedækning

Den mest bemærkelsesværdige ændring i det nye forslag er de nye kriterier for at kunne nyde 
godt af præferencerne, som vil reducere antallet af begunstigede betydeligt, nemlig fra 176 
lande i dag til ca. 80. Dette skyldes tre aspekter i forslaget:

a) Lande, som har en alternativ præferenceordning, navnlig frihandelsaftaler, vil ikke længere 
være omfattet af GSP.
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b) De oversøiske lande og territorier (OLT) i EU, USA og Australien tages også ud af 
ordningen.

c) Lande, der af Verdensbanken er blevet klassificeret som højindkomstlande eller højere 
middelindkomstlande (UMIC) i tre på hinanden følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede lande, vil ikke længere være omfattet af 
præferencerne. Blandt de lande, der mister deres præferencer, er f.eks. Kuwait, Saudi 
Arabien, Rusland, Brasilien og Qatar.

De to første kriterier er næppe særlig kontroversielle, hvorimod det tredje vil få betydning for 
lande, der mister deres GSP-præferencer og bliver nedgraderet til kun at have MFN-status, 
navnlig hvis præferencemargenen for de eksporterede produkter er betydelig. Hensigten med 
dette forslag er at mindske konkurrencen for de mindre udviklede lande. Ifølge 
Kommissionen er det i dag de mest udviklede af landene, der først og fremmest nyder godt af 
GSP-præferencerne, idet de står for ca. 40 % af GSP-importen. Mange af dem er nu også ved 
at forhandle bilaterale aftaler med EU som en klar anerkendelse af, at de har behov for en 
anden slags handelsforbindelser. Forslaget kan selvfølgelig samtidig styrke EU’s position i 
disse forhandlinger.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der ikke er noget nyt i, at Verdensbankens indeks 
anvendes i forbindelse med GSP-forordningen. I den nuværende forordning fra 2008 hedder 
det, at højindkomstlandene bør fjernes fra ordningen, men dette var kombineret med et 
sårbarhedskriterium (de fem største afsnit af importen til EU udgør højst 75 % af den samlede 
værdi), og i praksis er der ingen lande, der er blevet udelukket på grundlag af disse kriterier.

Ordføreren tillægger det afgørende betydning, at der anvendes objektive, stabile og 
internationalt anerkendte kriterier, som også holder på WTO-plan, og der synes derfor ikke at 
være mange konkurrenter til Verdensbankens indeks. Der stilles derfor ingen ændringsforslag 
til dette aspekt. Der er imidlertid behov for at ændre den foreslåede overgangsperiode for at 
sikre, at lande, der har indgået bilaterale aftaler med EU på datoen for forordningens 
ikrafttrædelse, ikke mister deres præferencer, hvis de ikke er i stand til at anvende dem på 
grund af ratificeringsproceduren, da en sådan situation vil kunne føre til afbrydelser for 
handlen. 

2. Oprindelsesregler

Det er også vigtigt at få skabt klarhed om konsekvenserne for handlen, især på regionalt plan, 
hvis antallet af GSP-begunstigede lande og dermed af lande, der kan drage fordel af de 
forbedrede GSP-oprindelsesregler, reduceres betydeligt.

Disse nye oprindelsesregler fremmer muligheden for regional kumulation og introducerer 
begrebet enkel forarbejdning. Hvis handelspartnere, der er nabolande, udelades af ordningen, 
kan det få betydelige konsekvenser for dem, der fortsætter som GSP-begunstigede og deres 
evne til at importere eller eksportere produkter til yderligere forarbejdning. Hvis et eller to 
lande i en af de nuværende regioner ønsker at undertegne en frihandelsaftale med EU, vil det 
indvirke på mulighederne i de tilbageværende GSP-begunstigede lande, medmindre der 
træffes særlige foranstaltninger. Det er klart, at disse konsekvenser vil skulle undersøges 
yderligere og overvåges nøje af Kommissionen, ligesom der må stilles særlige krav om 
rapportering.
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3. Omfattede produkter

Når antallet af begunstigede lande reduceres, sker der også en betydelig reduktion i 
præferencevolumet til fordel for udviklingslande. Blandt de tilbageværende begunstigede er 
der mange lande med betydelig fattigdom og med relativt lave værdier for samfundets 
udvikling, uden at de er LDC-lande. Ordføreren mener, at revisionen af GSP-ordningen bør 
tilstræbe at øge fordelene for de fattigste af de lande, som forbliver under ordningen, for at 
øge deres udviklingspotentiale. Hvis de mere konkurrencedygtige økonomier udelukkes fra 
ordningen, er der plads til en større toldnedsættelse end den aktuelle, der er så lille, at den 
modsvares af det ekstra bureaukrati, der er forbundet med at ansøge om præferencer. De 
omfattede produkter bør desuden udvides til nogle produkter, der har særlig værdi for 
udviklingslandene, da der bør drages omsorg for ikke at udhule LCD-landenes 
præferencestilling i forhold til produkter, der er afgørende for dem. 

4. Graduering

Graduering betyder, at en produktsektor fra et bestemt land mister sine præferencer, når den 
bliver for konkurrencedygtig på EU’s marked. I henhold til 2008-ordningen sker der en 
graduering, når den gennemsnitlige import under et afsnit fra et land overstiger 15 % af GSP-
importen af de pågældende produkter fra alle GSP-berettigede lande gennem tre år (eller 12,5 
% for tekstiler). Kommissionen foreslår nu at udvide antallet af produktsektorer fra 21 til 32 
for at gøre kategorierne mere homogene. Tærsklerne forhøjes til henholdsvis 17,5 % og 14,5 
%, men ifølge Kommissionen er der herved blot tale om en tilpasning til den nye situation og 
ikke om en egentlig stigning. 

Ordføreren glæder sig over, at produktsektorerne er mere detaljerede, hvilket skulle fremme 
en mere målrettet gradueringsordning, og foreslår ikke ændringer til tærsklerne. Europa-
Parlamentet bør imidlertid følge virkningerne af dette forslag nøje fremover. 

5. GSP+

Et af de erklærede mål med den foreslåede reform er at fremme grundlæggende 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt principperne om bæredygtig udvikling 
og god regeringsførelse yderligere ved at give flere lande incitamenter til at tilslutte sig 
GSP+-ordningen. GSP+ er et vigtigt redskab til at fremme og beskytte de grundlæggende 
menneskerettigheder og principperne for bæredygtig udvikling. 

Det er imidlertid en kendsgerning, at det er meget få af de femten lande, der i dag er omfattet 
af ordningen, der vil kunne fortsætte hermed, hvis de foreslåede kriterier for den generelle 
ordning fastholdes, enten fordi de har undertegnet en frihandelsaftale med EU 
(Centralamerika, Peru og Columbia), eller bliver gradueret, fordi de er højere 
middelindkomstlande. Der er ifølge Kommissionens beregninger kun tre nye lande, der kan 
blive omfattet, hvis de opfylder alle kriterierne.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag til denne nye ordning, som omfatter:

- en liste på 27 konventioner, der skal ratificeres, for at et land kan blive omfattet af 
ordningen; 

- økonomiske kriterier, som omfatter en tærskel for importandel på 2 % (i stedet for 1 %) og 
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fastholdelse af diversificeringskriteriet; 

- ingen produktgraduering;

- ingen tidsfrister for anvendelse;

- en mere gennemsigtig ordning for overvågning og en mere effektiv 
tilbagetrækningsordning. 

6. Beskyttelsesforanstaltninger

Den nye forordning indeholder også et sæt beskyttelses- og overvågningsforanstaltninger, 
ligesom det har været tilfældet tidligere. De procedurer, der udløser beskyttelsesklausulerne, 
er imidlertid blevet ændret, idet EU-producenterne nu får et retskrav på, at der skal gribes ind, 
og betingelserne med hensyn til den skade, de har lidt, bliver mere lempelige: “alvorlige 
forstyrrelser”, dvs. “forringelse af EU-producenternes økonomiske og/eller finansielle 
situation” vil nu være nok i stedet for det mere uklare begreb “alvorlige vanskeligheder”. De 
særlige beskyttelsesforanstaltninger for tekstil-, landbrugs- og fiskerisektoren opretholdes, 
idet tærsklerne tilpasses til tærsklerne i gradueringsordningen. Ordføreren foreslår, at 
anvendelsesområdet for den særlige beskyttelse af tekstiler udvides til at omfatte alle 
tekstiler, dvs. ikke kun beklædning.

7. Beslutningsprocedure

Det nye lovgivningsforslag er ikke alene undergivet den almindelige lovgivningsprocedure, 
men skal også indeholde de nye bestemmelser om beslutningsproceduren i henhold til 
Lissabontraktaten og henvisninger til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. Det 
giver sig selv, at Europa-Parlamentets rolle vil blive en helt anden i denne forordning i 
forhold til tidligere, også med hensyn til de afgørelser, der skal træffes i gennemførelsesfasen. 
Kommissionen synes i det store og hele at være enig med Europa-Parlamentet i fortolkningen 
af traktaten for så vidt angår sondringen mellem de to forskellige procedurer, og proceduren 
med delegerede retsakter vil blive anvendt meget hyppigt. Der er mange bilag til GSP-
forordningen, som vil blive vedtaget som delegerede retsakter. Dette skyldes navnlig, at 
mange af tærsklerne osv. beregnes på grundlag af den samlede GSP-import, som selvfølgelig 
ændrer sig med tiden, og de vil derfor skulle vedtages løbende. På dette område indeholder 
betænkningen nogle ændringsforslag, som skal sikre, at forordningen afstemmes i forhold til 
anden EU-lovgivning om beskyttelsesforanstaltninger.

8. Forordningens varighed

Kommissionen foreslår, at forordningen bliver tidsubegrænset, dvs. uden en dato for, hvornår 
den skal fornys. Der skal foretages en revision efter fem år. Da det er første gang, 
forordningen skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, og i betragtning af de 
betydelige ændringer, der foreslås, foreslås det at indføre en begrænset varighed på ti år. Dette 
vil være en klar forbedring i forhold til den nuværende situation, og der vil samtidig være tale 
om en tilstrækkelig lang periode til at sikre stabilitet og forudsigelighed for de økonomiske 
aktører.


