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PR_COD_1amCom

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 
betreffende de toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0241),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0116/2011),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2011),

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 zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) 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, zoals uitgebreid bij 
Verordening (EU) nr.… van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad, geeft uitvoering aan het stelsel van 
algemene tariefpreferenties ("het stelsel") 
tot deze verordening wordt toegepast. 
Daarna zal het stelsel zonder einddatum 
worden voortgezet. Het zal echter vijf jaar 
na de inwerkingtreding opnieuw worden 
geëvalueerd. 

(6) 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, zoals uitgebreid bij 
Verordening (EU) nr.… van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad, geeft uitvoering aan het stelsel van 
algemene tariefpreferenties ("het stelsel") 
tot deze verordening wordt toegepast. 
Daarna zal het stelsel voor een periode van 
10 jaar van toepassing blijven, met 
uitzondering van de bijzondere regeling 
voor de minst ontwikkelde landen, die 
zonder einddatum wordt voortgezet. Het 
stelsel zal vijf jaar na de inwerkingtreding 
opnieuw worden geëvalueerd.

Or. en

Motivering

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 3,5 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

(19) Deze tariefverlaging moet voldoende 
aantrekkelijk zijn om handelaren ertoe te 
bewegen van de door het stelsel geboden 
mogelijkheden gebruik te maken. Daarom 
moet op de ad-valoremrechten in het 
algemeen een vaste verlaging met 4 
procentpunten van het 
meestbegunstigingsrecht worden toegepast, 
terwijl die rechten voor textielstoffen en 
textielwaren met 20% moeten worden 
verlaagd. Specifieke rechten moeten met 
30% worden verlaagd. Wanneer een 
minimumrecht is vermeld, wordt dit niet 
toegepast.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dit stelsel aantrekkelijker te maken aangezien de huidige vermindering vaak 
niet opweegt tegen de bijkomende administratieve lasten die samenhangen met de aanvraag 
van de preferenties. Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het 
stelsel worden uitgesloten, is een geringe stijging van de preferenties mogelijk voor de lage-
en middeninkomenslanden die in het stelsel blijven.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "landen": landen en gebieden die 
beschikken over een douaneadministratie;

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om misverstanden te vermijden met betrekking tot de definitie 
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van een land voor de toepassing van deze verordening.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing 
voor de minst ontwikkelde landen.

2. Lid 1 is niet van toepassing voor de 
minst ontwikkelde landen.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om er zeker van te zijn dat voor de minst ontwikkelde landen 
steeds de EBA-status ("Everything But Arms") zal gelden, zolang ze door de VN als "minst 
ontwikkelde land" worden geklasseerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 1, onder a), is niet van 
toepassing tot twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
voor landen die vóór de inwerkingtreding 
ervan de onderhandelingen over een 
bilaterale preferentiële 
markttoegangsregeling met de Europese 
Unie hebben afgesloten, die nog niet 
wordt toegepast omdat het 
ratificatieproces nog niet is afgerond.

Or. en

Motivering

Indien een land een preferentiële markttoegangsregeling met de Europese Unie heeft 
afgesloten, maar het deze overeenkomst nog niet kan toepassen ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening omdat het ratificatieproces nog niet is afgerond, moet 
het niet vanaf de beginfase van de SAP worden uitgesloten. Dit is om te voorkomen dat 
meestbegunstigingsrechten opnieuw worden ingevoerd in het kader van een 
overgangsperiode, wat eventueel zou kunnen leiden tot handelsverstoringen voor een land dat 
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zich ertoe verbonden heeft de handelsbetrekkingen met de Europese Unie te versterken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
één jaar na de datum van inwerkingtreding 
van het besluit van toepassing;

a) is het besluit om een begunstigd land 
van de lijst van SAP-begunstigde landen te 
schrappen, overeenkomstig lid 3 en op 
grond van artikel 4, lid 1, onder a), vanaf 
twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit van 
toepassing;

Or. en

Motivering

Het is logisch dat voor alle overgangsbepalingen dezelfde periode moet gelden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 3,5 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

2. De ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief die van 
toepassing zijn op de producten die in 
bijlage V als gevoelig zijn aangemerkt, 
worden met 4 procentpunten verlaagd. 
Voor producten van de SAP-afdelingen 
XI(a) en XI(b) bedraagt de verlaging 20%.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dit stelsel aantrekkelijker te maken aangezien de huidige vermindering vaak 
niet opweegt tegen de bijkomende administratieve lasten die samenhangen met de aanvraag 
van de preferenties. Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het 
stelsel worden uitgesloten, is een geringe stijging van de preferenties mogelijk voor de lage-
en middeninkomenslanden die in het stelsel blijven.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 3,5 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

3. Wanneer de preferentiële rechten die 
zijn berekend overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 op basis 
van de ad-valoremrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief zoals van 
toepassing op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een tariefverlaging van meer dan 4 
procentpunten opleveren voor de in lid 2 
van dit artikel bedoelde producten, zijn 
deze preferentiële rechten van toepassing.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dit stelsel aantrekkelijker te maken aangezien de huidige vermindering vaak 
niet opweegt tegen de bijkomende administratieve lasten die samenhangen met de aanvraag 
van de preferenties. Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het 
stelsel worden uitgesloten, is een geringe stijging van de preferenties mogelijk voor de 
begunstigden die in het stelsel blijven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om de informatieverstrekking te 
vergemakkelijken en te zorgen voor meer 
transparantie, zorgt de Commissie ervoor 
dat de relevante statistische gegevens voor 
de SAP-afdelingen regelmatig 
voorhanden zijn in een openbare 
gegevensbank. 

Or. en
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Motivering

Om te zorgen voor meer transparantie voor alle betrokkenen, is het nodig dat de statistische 
gegevens op basis waarvan de herziening wordt uitgevoerd regelmatig worden gepubliceerd, 
ook tussen de eigenlijke herzieningen van de lijst in. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanaf de datum van toekenning van de 
tariefpreferenties in het kader van de 
bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
evalueert de Commissie voortdurend de 
stand van de ratificatie van de in bijlage 
VIII opgenomen verdragen en ziet zij toe 
op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
ervan door de conclusies en aanbevelingen 
van de betrokken toezichthoudende 
instanties te bestuderen. 

1. Vanaf de datum van toekenning van de 
tariefpreferenties in het kader van de 
bijzondere stimuleringsregeling voor 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
evalueert de Commissie voortdurend de 
stand van de ratificatie van de in bijlage 
VIII opgenomen verdragen en ziet zij toe 
op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
ervan, alsook op de samenwerking met de 
toezichthoudende instanties, door de 
conclusies en aanbevelingen van de 
betrokken toezichthoudende instanties te 
bestuderen. 

Or. en

Motivering

In de in artikel 9, lid 1, opgenomen verplichtingen en toezeggingen wordt eveneens verwezen 
naar het aanvaarden van regelmatig toezicht en het deelnemen aan en samenwerken bij de 
toezichtprocedures. Het is daarom belangrijk dat dit aspect ook deel uitmaakt van de 
regelmatige evaluatie die de Commissie moet uitvoeren. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement een verslag in met 



PE473.824v02-00 12/29 PR\886901NL.doc

NL

haar bevindingen en gemotiveerde 
conclusies over alle relevante feitelijke en 
juridische kwesties, waarbij zij naar 
behoren rekening houdt met de 
bescherming van vertrouwelijke 
informatie in de zin van artikel 37 bis. 
Uiterlijk zes maanden na de indiening van 
het verslag bij het Europees Parlement 
maakt de Commissie het verslag 
openbaar. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de vrijwaringsmaatregelen in de SAP-verordening op één lijn te brengen 
met andere door de Europese Unie aangenomen vrijwaringsverordeningen, en ook het 
Europees Parlement volledig op de hoogte te houden van deze belangrijke onderdelen van de 
tenuitvoerlegging van de verordening. Er is echter nood aan bijzondere bepalingen met 
betrekking tot vertrouwelijkheid, zoals is aangegeven in de horizontale amendementen op de 
zogenaamde Omnibus I-richtlijn (COM(2011)0082).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer uit de definitief vastgestelde 
feiten blijkt dat niet is voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 22, lid 1, stelt de 
Commissie een besluit vast tot beëindiging 
van het onderzoek en de procedure 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 3, 
bedoelde onderzoekprocedure. Dat besluit 
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Het onderzoek 
wordt geacht te zijn beëindigd, indien geen 
besluit is bekendgemaakt binnen de 
termijnen die volgens de regels en 
procedures als bedoeld in artikel 24, lid 4, 
zijn vastgesteld en urgente preventieve 
maatregelen komen automatisch te 
vervallen.

Wanneer uit de definitief vastgestelde 
feiten blijkt dat niet aan de in artikel 22, lid 
1, bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt 
de Commissie overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 38, 
lid 3, een besluit vast om het onderzoek en 
de procedure te beëindigen. Dat besluit 
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Het onderzoek 
wordt geacht te zijn beëindigd, indien geen 
besluit is bekendgemaakt binnen de 
termijnen die volgens de regels en 
procedures als bedoeld in artikel 24, lid 4, 
zijn vastgesteld en urgente preventieve 
maatregelen komen automatisch te 
vervallen. Alle douanerechten die uit 
hoofde van de voorlopige maatregelen 
worden geïnd, worden terugbetaald.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk de vrijwaringsmaatregelen in de SAP-verordening op één lijn te brengen 
met andere door de Europese Unie aangenomen vrijwaringsverordeningen. Indien niet is 
voldaan aan de voorwaarden voor de herinvoering van de normale rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief, moeten ze worden terugbetaald aan de begunstigde. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk, trekt de 
Commissie op 1 januari van elk jaar, op 
eigen initiatief en in overeenstemming met 
de in artikel 38, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, de in de artikelen 7 
en 13 bedoelde tariefpreferenties in met 
betrekking tot producten van SAP-afdeling 
11(b) of producten die vallen onder de 
codes van de gecombineerde nomenclatuur 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 en 38249097, 
wanneer de invoer van deze producten, 
opgenomen in respectievelijk bijlage V of 
IX, naar gelang het geval, die van 
oorsprong zijn uit een begunstigd land en 
het totaal ervan:

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk, trekt de 
Commissie op 1 januari van elk jaar, op 
eigen initiatief en in overeenstemming met 
de in artikel 38, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, de in de artikelen 7 
en 12 bedoelde tariefpreferenties in met 
betrekking tot producten van SAP-
afdelingen 11(a) en 11(b) of producten die 
vallen onder de codes van de 
gecombineerde nomenclatuur 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 en 38249097, wanneer de invoer 
van deze producten, opgenomen in 
respectievelijk bijlage V of IX, naar gelang 
het geval, die van oorsprong zijn uit een 
begunstigd land en het totaal ervan:

Or. en

Motivering

De specifieke vrijwaringsclausule voor textiel moet zowel van toepassing zijn op textiel als op 
kleding. Er zijn onvoldoende economische of technische redenen om een verschillende 
behandeling van de twee sectoren te rechtvaardigen. Er is eveneens een verwijzing naar een 
artikel in de oorspronkelijke tekst die moet worden aangepast.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor producten die onder SAP-afdeling 
11(b) vallen, het in bijlage VI, lid 2, 
bedoelde aandeel overtreffen van de 
waarde van de EU-invoer van producten in 
SAP-afdeling 11(b) uit alle in bijlage I
genoemde landen en gebieden tijdens een 
periode van twaalf maanden.

b) voor producten die onder SAP-
afdelingen 11(a) en 11(b) vallen, het in 
bijlage VI, lid 2, bedoelde aandeel 
overtreffen van de waarde van de EU-
invoer van producten in SAP-afdelingen 
11(a) en 11(b) uit alle in bijlage II
genoemde landen en gebieden tijdens een 
periode van twaalf maanden.

Or. en

Motivering

De specifieke vrijwaringsclausule voor textiel moet zowel van toepassing zijn op textiel als op 
kleding. Er zijn onvoldoende economische of technische redenen om een verschillende 
behandeling van de twee sectoren te rechtvaardigen. In de tekst van de Commissie wordt 
eveneens verwezen naar de verkeerde bijlage.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk kan voor 
producten van de hoofdstukken 1 tot en 
met 24 van het gemeenschappelijk 
douanetarief zoals vastgesteld in 
Verordening (EEG) nr. 2658/87, van 
oorsprong uit begunstigde landen, een 
speciaal toezichtmechanisme worden 
toegepast om verstoring van de markten 
van de Europese Unie te vermijden. De 
Commissie besluit, op eigen initiatief of op 
verzoek van een lidstaat, na raadpleging 
van het comité van beheer van de 
desbetreffende gemeenschappelijke 
marktordening voor landbouw of visserij, 

1. Onverminderd de bepalingen van 
afdeling I van dit hoofdstuk kan voor 
producten van de hoofdstukken 1 tot en 
met 24 van het gemeenschappelijk 
douanetarief zoals vastgesteld in 
Verordening (EEG) nr. 2658/87, van 
oorsprong uit begunstigde landen, een 
speciaal toezichtmechanisme worden 
toegepast om verstoring van de markten 
van de Europese Unie te vermijden. De 
Commissie besluit, op eigen initiatief of op 
verzoek van een lidstaat, na raadpleging 
van het comité van beheer van de 
desbetreffende gemeenschappelijke 
marktordening voor landbouw of visserij, 
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overeenkomstig de in artikel 38, lid 3,
bedoelde onderzoekprocedure, of en voor 
welke producten dit speciaal 
toezichtmechanisme wordt toegepast.

overeenkomstig de in artikel 38, lid 2,
bedoelde raadplegingsprocedure, of en 
voor welke producten dit speciaal 
toezichtmechanisme wordt toegepast.

Or. en

Motivering

Het is passend dat voor de vaststelling van toezichtsmaatregelen de raadplegingsprocedure 
wordt gevolgd, gelet op de effecten van de genoemde maatregelen en de sequentiële logica 
ervan met betrekking tot de vaststelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes weken na elk kwartaal
zenden de lidstaten Eurostat hun 
statistische gegevens toe betreffende de 
producten die in dat kwartaal onder de 
douaneregeling voor het in het vrije 
verkeer brengen werden geplaatst met 
toepassing van de tariefpreferenties waarin 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad voorziet. 
Deze gegevens, die gebaseerd zijn op de 
codes van de gecombineerde nomenclatuur 
en in voorkomend geval de TARIC-codes, 
vermelden voor elk land van oorsprong de 
waarden, de hoeveelheden en, indien 
vereist, de bijzondere maatstaven 
overeenkomstig de definities in deze 
verordening.

2. Binnen de in artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad 
opgenomen termijn zenden de lidstaten 
Eurostat hun statistische gegevens toe 
betreffende de producten die in die 
maandelijkse referentieperiode onder de 
douaneregeling voor het in het vrije 
verkeer brengen werden geplaatst met 
toepassing van de tariefpreferenties waarin 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad voorziet. 
Deze gegevens, die gebaseerd zijn op de 
codes van de gecombineerde nomenclatuur 
en in voorkomend geval de TARIC-codes, 
vermelden voor elk land van oorsprong de 
waarden, de hoeveelheden en, indien 
vereist, de bijzondere maatstaven 
overeenkomstig de definities in deze 
verordening. Eurostat verspreidt deze 
statistische gegevens in overeenstemming 
met artikel 10 van deze verordening.

Or. en
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Motivering

Om te zorgen voor meer transparantie voor alle betrokkenen en om exporteurs en importeurs 
in staat te stellen zich bewust te zijn van het risico op een mogelijke graduatie van een 
product, is het nodig dat de statistische gegevens op regelmatige basis beschikbaar worden 
gesteld, in lijn met de bepalingen die gelden voor andere handelsstatistieken.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

Or. en

Motivering

Het is logisch dat het Europees Parlement en de Raad na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon gelijktijdig worden geïnformeerd. Dit lid maakt normaal gezien deel 
uit van het artikel dat de bepalingen voor de vaststelling van een gedelegeerde handeling 
bevat. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
1. De op grond van deze verordening 
ontvangen informatie wordt uitsluitend 
gebruikt voor het doel waarvoor zij werd 
gevraagd.
2. Informatie van vertrouwelijke aard of 
op vertrouwelijke basis verstrekte 
informatie die op grond van deze 
verordening werd ontvangen, wordt niet 
bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van degene die de informatie 
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heeft verstrekt.
3. Bij elk verzoek om vertrouwelijke 
behandeling van informatie wordt 
aangegeven waarom deze vertrouwelijk is. 
Wanneer degene die de informatie heeft 
verstrekt, deze noch openbaar wil maken 
noch toestemming wil geven tot 
bekendmaking ervan in algemene termen 
of in samengevatte vorm en wanneer 
blijkt dat het verzoek om vertrouwelijke 
behandeling niet gegrond is, kan deze 
informatie buiten beschouwing worden 
gelaten.
4. Gegevens worden in elk geval als 
vertrouwelijk beschouwd indien uit de 
bekendmaking ervan aanzienlijk nadeel 
kan voortvloeien voor degene die ze heeft 
verstrekt of van wie ze afkomstig zijn.
5. De leden 1 tot en met 4 beletten de 
autoriteiten van de Unie niet algemene 
informatie te vermelden en in het 
bijzonder te verwijzen naar de motivering 
van de op grond van deze verordening 
genomen besluiten. Deze autoriteiten 
moeten echter rekening houden met het 
rechtmatige belang dat de betrokken 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
erbij hebben dat hun zakengeheimen niet 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de vrijwaringsmaatregelen in de SAP-verordening op één lijn te brengen 
met andere door de Europese Unie aangenomen vrijwaringsverordeningen, en ook het 
Europees Parlement volledig op de hoogte te houden van deze belangrijke onderdelen van de 
tenuitvoerlegging van de verordening. Er is echter nood aan bijzondere bepalingen met 
betrekking tot vertrouwelijkheid, zoals is aangegeven in de horizontale amendementen op de 
zogenaamde Omnibus I-richtlijn (COM(2011)0082).
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het advies van het comité moet worden 
verkregen volgens een schriftelijke 
procedure, wordt die procedure zonder 
gevolg beëindigd indien, binnen de 
termijn voor het uitbrengen van het 
advies, de voorzitter van het comité 
hiertoe besluit of een meerderheid van de 
leden van het comité hierom verzoekt.

Or. en

Motivering

Het is nodig te specificeren welke procedure moet worden toegepast indien het in 
overeenstemming met artikel 8 van verordening (EU) nr. 182/2011 verzochte advies moet 
worden verkregen volgens een schriftelijke procedure. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de twee jaar dient de Commissie bij de 
Raad en het Europees Parlement een 
verslag in over de gevolgen van het stelsel 
over de recentste tweejarige periode en 
over alle in artikel 1, lid 2, bedoelde 
preferentiële regelingen.

1. De Commissie dient jaarlijks een 
verslag over de toepassing en uitvoering 
van deze verordening in bij het Europees 
Parlement. In het verslag worden alle in 
artikel 1, lid 2, bedoelde preferentiële 
regelingen behandeld, met inbegrip van 
verplichtingen met betrekking tot 
handelsbelemmeringen, en wordt een 
samenvatting gegeven van de statistieken 
en de evolutie van de handel met de 
begunstigde landen en gebieden.
2. Het Comité algemene preferenties en 
het Europees Parlement onderzoeken de 
gevolgen van de regeling, op basis van het 
verslag. Het Europees Parlement kan de 
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Commissie op een vergadering van zijn 
bevoegde commissie uitnodigen om alle 
aspecten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
uiteen te zetten en toe te lichten.
3. Uiterlijk zes maanden na de indiening 
van het verslag bij het Comité algemene 
preferenties en het Europees Parlement 
maakt de Commissie het verslag 
openbaar.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de rapportageverplichtingen duidelijk zijn vastgesteld 
in de verordening.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit stelsel geldt voor een periode 
van tien jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 
De einddatum is evenwel niet van 
toepassing op de bijzondere regeling voor 
de minst ontwikkelde landen, noch op 
enige andere bepaling van deze 
verordening indien die bepaling in 
samenhang met die regeling wordt 
toegepast.

Or. en

Motivering

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
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the case up to now, be open-ended.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage V - nieuwe tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

GS-code Omschrijving Gevoelig/niet gevoelig

280519
Alkali- of aardalkalimetalen met uitzondering van 
natrium en calcium NG

280530
Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien 
onderling vermengd of onderling gelegeerd NG

281820 Aluminiumoxide (ander dan kunstmatig korund) NG

310221 Ammoniumsulfaat NG

310240
Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of 
andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen NG

310250 Natriumnitraat NG

310260
Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en 
ammoniumnitraat NG

780199
Ruw lood met uitzondering van geraffineerd lood, n.e.g. 
in 78.01 NG

810194
Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven 
daaronder begrepen NG

810411
Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer 
gewichtspercenten magnesium NG

810419 Ruw magnesium (ander dan 8104.11) NG

810720 Ruw cadmium; poeder NG

810820 Ruw titaan; poeder NG

810830 Afval en restanten van titaan NG

Or. en
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Motivering

Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het stelsel worden 
uitgesloten, is er ruimte om de bestreken producten uit te breiden om het 
ontwikkelingspotentieel te vergroten. Bij een uitbreiding van de bestreken producten dienen 
de gekozen producten natuurlijk een niet te verwaarlozen waarde te hebben voor de landen 
die in het stelsel blijven, terwijl ervoor dient te worden gezorgd dat de minst ontwikkelde 
landen en de EU-industrie geen schade ondervinden. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage V - nieuwe tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

GS-code Omschrijving Gevoelig/niet 
gevoelig

3103 10 Superfosfaat G

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de 
vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium 
bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij 
hoofdstuk 31, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel 
in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 
kg

G

ex Hoofdstuk 
32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten 
daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en 
vernis; mastiek; inkt; met uitzondering van de producten 
bedoeld bij de posten 3204 en 3206, en met uitzondering van 
de producten bedoeld bij de onderverdelingen 3201 20 00, 
3201 90 20, ex 3201 90 90 (looiextract van eucalyptusbast), 
ex 3201 90 90 (looiextracten van gambirbladeren en 
myrobalanen) en ex 3201 90 90 (andere looiextracten van 
plantaardige oorsprong)

NG

3204 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch 
welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op 
hoofdstuk 32, op basis van synthetische organische 
kleurstoffen; synthetische organische producten van de 
soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of 
als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien 
chemisch welbepaald

G
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3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij 
aantekening 3 op hoofdstuk 32, andere dan die bedoeld bij 
de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van 
de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), 
ook indien chemisch welbepaald

G

Hoofdstuk 33 Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, 
toiletartikelen en cosmetische producten

NG

Hoofdstuk 34 Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, 
smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en 
onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, 
modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en 
tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

NG

3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm 
van caseïne

G

3502 90 90 Albuminaten en andere derivaten van albuminen NG

3503 00 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of 
vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, 
daaronder begrepen) en derivaten daarvan; "isinglass"; 
andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van 
caseïne bedoeld bij post 3501

NG

3504 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en 
derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder 
begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met 
chroom

NG

3505 10 50 Zetmeel, door ethervorming of door verestering gewijzigd NG

3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te 
gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een 
nettogewicht van niet meer dan 1 kg

NG

3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen

G

Hoofdstuk 36 Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; 
vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

NG

Hoofdstuk 37 Producten voor fotografie en cinematografie NG

ex Hoofdstuk 
38

Diverse producten van de chemische industrie, met 
uitzondering van de producten bedoeld bij de posten 3802 
en 3817 00, de onderverdelingen 3823 12 00 en 3823 70 00 
en post 3825, en met uitzondering van de producten bedoeld 
bij de onderverdelingen 3809 10 en 3824 60

NG

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; 
dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder 

G
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begrepen

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde 
samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902

G

3823 12 00 Oliezuur G

3823 70 00 Industriële vetalcoholen G

3825 Residuen van de chemische of van aanverwante 
industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; 
stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld 
bij aantekening 6 op hoofdstuk 38

G

Or. en

Motivering

In bijlage V van het Commissievoorstel is "6b" per vergissing geschrapt. SAP-afdeling 6b 
dient de tarieflijnen te dekken die zijn opgenomen in dit amendement.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX - nieuwe tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

GS-code Omschrijving Gevoelig/niet gevoelig

280519
Alkali- of aardalkalimetalen met uitzondering van 
natrium en calcium NG

280530
Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien 
onderling vermengd of onderling gelegeerd NG

281820 Aluminiumoxide (ander dan kunstmatig korund) NG

780199
Ruw lood met uitzondering van geraffineerd lood, n.e.g. 
in 78.01 NG

Or. en

Motivering

Gelet op het feit dat veel van de meer concurrerende landen van het stelsel worden 
uitgesloten, is er ruimte om de bestreken producten uit te breiden om het 
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ontwikkelingspotentieel te vergroten. Bij een uitbreiding van de bestreken producten dienen 
de gekozen producten natuurlijk een niet te verwaarlozen waarde te hebben voor de landen 
die in het stelsel blijven, terwijl ervoor dient te worden gezorgd dat de minst ontwikkelde 
landen en de EU-industrie geen schade ondervinden. 
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TOELICHTING

Inleiding

De Europese Unie kent sinds 1971 door middel van het stelsel van algemene tariefpreferenties 
(SAP) niet-wederzijdse handelspreferenties toe in de vorm van tariefverlagingen voor 
goederen uit ontwikkelingslanden die de Europese markt binnenkomen. Dit maakt deel uit 
van haar gemeenschappelijk handelsbeleid, overeenkomstig de algemene bepalingen 
betreffende het externe optreden van de EU, en het werd eerder ten uitvoer gelegd door 
verordeningen van de Raad. Het laatste stelsel dateert uit 2008 en is nu aan herziening toe. 
Voor het eerst zal deze verordening via de gewone wetgevingsprocedure worden 
goedgekeurd, zoals sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de regel is.

De bedoeling van dit belangrijke handelsinstrument bestaat erin ontwikkelingslanden toe te 
laten in grotere mate deel te nemen aan de internationale handel en extra exportinkomsten te 
genereren, zodat kan worden gezorgd voor inkomensgroei en deze landen hun eigen 
beleidsstrategieën voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding kunnen uitvoeren.

In 2009 bedroeg de waarde van de EU-invoer uit SAP-landen ongeveer 60 miljard euro, wat 
neerkomt op 4 procent van de totale EU-invoer.

Het SAP kan in drie aparte preferentiële regelingen worden onderverdeeld:
- Het standaard-SAP. 
- De bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, het 
zogenaamde SAP+. Dit biedt aanvullende tariefverlagingen om kwetsbare 
ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de ratificatie en uitvoering van relevante 
internationale verdragen ter bescherming van fundamentele mensen- en arbeidsrechten, 
alsook bij het vastleggen van normen voor goed bestuur.
- De EBA-regeling (Everything But Arms). Die schrijft voor dat alle producten afkomstig van 
de minst ontwikkelde landen (hierna MOL genoemd) met uitzondering van wapens en 
munitie vrijgesteld zijn van iedere vorm van invoerrechten of quota in de EU.

In het nieuwe wetgevingsvoorstel blijft deze algemene structuur behouden, maar worden 
verschillende wijzigingen aangebracht aan het stelsel voor de invoer uit ontwikkelingslanden, 
teneinde "de invoerpreferenties te concentreren op de meest behoeftige landen". In de praktijk 
betekent dit dat sommige landen hun preferenties verliezen terwijl de landen die in het stelsel 
blijven de waarde van hun preferenties zien stijgen. Dit proces zou men 
"preferentieconsolidatie" kunnen noemen.

1. Geografische dekking

De belangrijkste wijziging in het nieuwe voorstel is de vaststelling van nieuwe criteria 
waaraan moet worden voldaan om van de preferenties te kunnen genieten. Die zouden het 
aantal begunstigden aanzienlijk doen dalen, van 176 landen naar ongeveer 80. Dit gebeurt op 
basis van drie aspecten in het voorstel:
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a) Landen met een alternatieve preferentiële regeling, veelal een 
vrijhandelsovereenkomst, zullen niet langer van het SAP kunnen genieten.

b) De landen en gebieden overzee (hierna LGO genoemd) van de EU, de VS en Australië 
worden ook van het stelsel uitgesloten.

c) Landen die gedurende drie opeenvolgende jaren onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de Wereldbank als hoge-inkomensland of hogere-
middeninkomensland werden ingedeeld, worden ook van het preferentiestelsel uitgesloten. 
Landen als Koeweit, Saudi-Arabië, Rusland, Brazilië en Qatar zouden hierdoor hun preferenties 
verliezen.

Waar de eerste twee criteria niet bepaald controversieel zijn, zou het derde criterium heel wat 
gevolgen hebben voor landen die hun SAP-status moeten inruilen voor de lagere status van 
meest begunstigde natie, zeker wanneer de preferentiële marge voor de exportproducten 
substantieel is. De redenering achter dit voorstel is dat de MOL op deze manier minder 
concurrentie krijgen. Volgens de Commissie zijn het vandaag vooral de meer geavanceerde 
ontwikkelingslanden die van de SAP-preferenties profiteren; zij tekenen voor ongeveer 40 
procent van de SAP-invoer. Veel van die landen onderhandelen momenteel ook over 
bilaterale overeenkomsten met de Europese Unie, en erkennen daarmee dat ze behoefte 
hebben aan een ander soort handelsbetrekkingen. Tegelijkertijd kan dit voorstel de EU 
uiteraard een krachtige hefboom bezorgen tijdens deze onderhandelingen.

In deze context is het nuttig te vermelden dat de index van de Wereldbank al eerder gebruikt 
werd in SAP-verorderingen. De huidige verordening van 2008 stelt dat hoge-inkomenslanden 
van het stelsel moeten worden uitgesloten, tenzij ze aan kwetsbaarheidscriteria voldoen, 
namelijk als de waarde van hun vijf grootste afdelingen voor export naar de EU meer dan 75 
procent van de totale invoerwaarde vertegenwoordigt. In de praktijk werd op basis van deze 
criteria geen enkel land uitgesloten.

De rapporteur is van mening dat het uiterst belangrijk is om objectieve, standvastige en 
internationaal erkende criteria te hanteren die niet kunnen worden betwist door de WTO. In 
die zin lijkt de keuze voor de index van de Wereldbank vanzelfsprekend. Er worden dan ook 
geen amendementen ingevoerd op dit gebied. Het is echter wel nodig de voorgestelde 
overgangsperiodes aan te passen om ervoor te zorgen dat de landen die bilaterale 
overeenkomsten met de EU hebben afgesloten vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening hun preferenties niet verliezen indien ze niet in de mogelijkheid verkeren ze toe 
te passen tengevolge van het ratificatieproces, aangezien dit de handel kan verstoren. 

2. Regels van oorsprong

Het is bovendien belangrijk om de gevolgen voor de handel te verduidelijken, en met name op 
regionaal niveau, indien het aantal SAP-begunstigden, en bijgevolg ook het aantal landen dat 
een beroep kan doen op de verbeterde SAP-oorsprongregels, aanzienlijk wordt verminderd. 
Deze nieuwe oorsprongregels vereenvoudigen de mogelijkheid tot regionale cumulatie en 
introduceren het concept enkelvoudige verwerking. Indien aangrenzende handelspartners uit 
het stelsel worden gelaten, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de landen die SAP-
begunstigden blijven en voor hun capaciteit om producten in en uit te voeren voor verdere 
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verwerking. Indien één of twee landen in één van de huidige regio's een 
vrijhandelsovereenkomst zouden sluiten met de EU, zou dit een invloed hebben op de 
mogelijkheden van de overblijvende SAP-begunstigden, tenzij wordt voorzien in bijzondere 
bepalingen. Het is duidelijk dat de Commissie deze gevolgen verder dient te onderzoeken en 
van nabij dient te volgen, en dat hiervoor bijzondere rapportageverplichtingen moeten gelden.

3. Bestreken producten

Een vermindering van het aantal begunstigden gaat gepaard met een significante verlaging 
van de omvang van de preferenties voor ontwikkelingslanden. Veel van de overblijvende 
begunstigden scoren hoog op de armoede-index en relatief laag op de index voor menselijke 
ontwikkeling, zonder dat ze tot de MOL worden gerekend. De rapporteur is van mening dat 
met de herziening van het SAP getracht moet worden de voordelen voor armere landen die in 
het stelsel blijven uit te breiden om zo het ontwikkelingspotentieel te vergroten. Als 
concurrentiëlere economieën uitgesloten worden, is er ook ruimte voor een sterkere 
tariefverlaging aangezien die verlaging momenteel zeer weinig voorstelt als men ze afweegt 
tegen de bijkomende bureaucratische rompslomp om de preferenties aan te vragen. De lijst 
met bestreken producten moet ook kunnen worden uitgebreid tot producten met een 
bijzondere waarde voor ontwikkelingslanden, zonder uit het oog te verliezen welke producten 
de MOL zelf als essentieel beschouwen. 

4. Graduatie

Graduatie betekent dat een productsector van een bepaald land zijn preferenties verliest als hij 
te concurentieel wordt op de EU-markt. Volgens het stelsel van 2008 wordt graduatie 
toegepast wanneer de gemiddelde invoer van een product uit één land meer dan 15 procent 
vertegenwoordigt van de invoer van hetzelfde product uit alle SAP-landen samen gedurende 
een periode van drie jaar. Voor textiel ligt de grens op 12,5 procent. De Commissie stelt nu 
voor het aantal productsectoren uit te breiden van 21 tot 32 om de categorieën homogener te 
maken. De drempels worden verhoogd naar respectievelijk 17,5 procent en 14,5 procent, maar 
dit is volgens de Commissie hoofdzakelijk een aanpassing aan de huidige situatie en geen 
daadwerkelijke verhoging. 

Het stemt de rapporteur tevreden dat de productsectoren verfijnd worden, wat zou moeten 
leiden tot een doeltreffender graduatiesysteem. Hij stelt dan ook voor deze drempels niet aan 
te passen. Het Europees Parlement dient in de toekomst wel nauw toezicht te houden op de 
impact van dit voorstel.

5. SAP+

Een van de ambities van de voorgestelde hervorming is het verder bevorderen van 
fundamentele mensen- en arbeidsrechten en van beginselen van duurzame ontwikkeling en 
goed bestuur, door meer landen te stimuleren om zich aan te sluiten bij het SAP+. Het SAP+ 
vormt een belangrijk instrument voor de bevordering en bescherming van fundamentele 
mensenrechten en beginselen van duurzame ontwikkeling. 

De realiteit is echter dat van de vijftien huidige begunstigden er slechts heel weinig in 
aanmerking zullen komen voor een verlengd verblijf in het SAP+ als de voorgestelde criteria 
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voor het algemene stelsel behouden blijven, hetzij omdat ze een vrijhandelsovereenkomst 
hebben ondertekend met de EU (Midden-Amerika, Peru en Colombia), hetzij omdat ze door 
hun status van hogere-middeninkomenslanden gradueren. Uit de berekening van de 
Commissie blijkt dat slechts drie nieuwe landen in aanmerking komen als ze aan alle criteria 
voldoen.

De rapporteur stemt in met de voorstellen van de Commissie voor dit bijzondere stelsel, die 
onder meer het volgende omvatten:

- een lijst met 27 verdragen die dienen te worden geratificeerd om in aanmerking te komen; 
- economische criteria, waaronder een drempel voor het invoeraandeel van 2% (in plaats van 
1%) en het behouden van het diversificatiecriterium;
- geen graduatie voor producten;
- geen uitvoeringstermijnen;

- een transparanter mechanisme voor toezicht en een effectiever intrekkingsmechanisme. 

6. Vrijwaringsmaatregelen

De nieuwe verordening bevat zoals voorheen ook een reeks bepalingen inzake vrijwaring en 
toezicht. De procedures die de vrijwaringsclausules in werking stellen werden echter anders 
gedefinieerd, aangezien EU-producenten voortaan gerechtelijke stappen kunnen ondernemen, 
op grond van een criterium van minimale schade: "ernstige verstoring", d.w.z. "verslechtering 
van de economische en/of financiële situatie" zal voortaan volstaan, waar vroeger sprake was 
van het vagere "ernstige moeilijkheden". De bijzondere vrijwaringsmaatregelen voor bepaalde 
textiel-, landbouw- en visserijsectoren blijven behouden, met drempels die worden aangepast 
aan het graduatiemechanisme. De rapporteur stelt voor dat het toepassingsgebied van de 
bijzondere vrijwaringsmaatregel voor textiel wordt uitgebreid om alle textiel, en niet enkel 
kledij, te omvatten.

7. Besluitvormingsprocedure

Het nieuwe wetgevingsvoorstel wordt niet alleen via de gewone wetgevingsprocedure 
goedgekeurd, het moet ook de nieuwe bepalingen voor de besluitvormingsprocedure uit 
hoofde van het Verdrag van Lissabon bevatten, met verwijzingen naar uitvoeringshandelingen 
en gedelegeerde handelingen. Het spreekt voor zich dat de rol van het Europees Parlement in 
het kader van deze verordening heel anders zal zijn dan in het verleden, ook wat het nemen 
van besluiten tijdens de uitvoeringsfase van de verordening betreft. In het algemeen lijkt de 
Commissie het eens te zijn met het Europees Parlement over de interpretatie van het Verdrag 
met betrekking tot het onderscheid tussen de twee verschillende procedures, en de procedure 
voor gedelegeerde handelingen zal vaak voorkomen. Aan de SAP-verordening zijn heel wat 
bijlagen gehecht, die als gedelegeerde handelingen zullen worden vastgesteld. Dat heeft 
vooral te maken met het feit dat veel drempelwaarden enz. berekend worden op basis van de 
totale SAP-invoer, die uiteraard varieert met de tijd, en ze zullen daarom voortdurend moeten 
worden bijgesteld. In dit opzicht worden met dit verslag wijzigingen ingevoerd om deze 
verordening op een lijn te brengen met andere EU-regelgeving betreffende 
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vrijwaringsmaatregelen.

8. Duur van de verordening

De Commissie stelt een verordening van onbepaalde duur voor en bepaalt dus geen einddatum 
voor hernieuwing van deze verordening. Na vijf jaar wordt in een herziening voorzien. 
Aangezien het de eerste keer is dat de verordening via de gewone wetgevingsprocedure wordt 
goedgekeurd en er belangrijke wijzigingen worden voorgesteld, wordt voorgesteld een 
beperkte duur van tien jaar in te voeren. Dat zou nog steeds een aanzienlijke verbetering 
tegenover de huidige situatie betekenen, en de periode zou lang genoeg blijven om de 
marktdeelnemers stabiliteit en voorspelbaarheid te garanderen. 


