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B7-0089/2014 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 28. august 2013 om affattelse af 

bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om 

anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer 

(C(2013)9133 – 2014/2546(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 17. december 

2013 om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et 

arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)9133), 

– der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 

25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og 

om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008
1
, 

– der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om International Handel, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 4, 

A. der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 

25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer, der 

har til hensigt at bistå udviklingslandene med at gøre det lettere for dem at eksportere 

deres varer til EU; 

B. der henviser til, at den generelle toldpræferenceordning (GSP) består af en generel 

ordning og to særlige ordninger, herunder den særlige ansporende ordning for 

bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+), hvor der ikke opkræves 

importtold for over 6000 toldpositioner ved import fra begunstigede lande; 

C. der henviser til, at GSP+ har til formål at fungere som et troværdigt incitament for de 

lande, som oprigtigt forpligter sig til at gennemføre grundlæggende internationale 

konventioner, der er essentielle i forbindelse med bæredygtig udvikling; 

D. der henviser til, at artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 978/2012 opstiller de 

betingelser, som et ansøgerland skal opfylde for at blive GSP+-begunstiget, og henviser 

til, at denne status ikke indrømmes pr. automatik, men indbefatter en individuel 

vurdering af opfyldelsen af de opstillede betingelser; 

E. der henviser til, at artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) nr. 978/2012 giver 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at 

udarbejde eller ændre bilag III for at indrømme et anmodende land den særlige 

ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse ved at tilføje dette 

land på listen over GSP+-begunstigede lande; 
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F. der henviser til, at forordning (EU) nr. 978/2012 ikke pålægger Kommissionen at 

vedtage en samlet delegeret retsakt for alle begunstigede lande, men i stedet overlader 

det til Kommissionen at vælge, om alle lande skal indgå i en samlet retsakt eller 

behandles i individuelle delegerede retsakter efter Kommissionens skøn; 

G. der henviser til, at Kommissionen den 17. december 2013 vedtog en delegeret retsakt 

om opstilling af bilag III, hvorved tilføjedes yderligere tre lande – El Salvador, 

Guatemala og Panama – i form af en enkelt delegeret retsakt; 

H. der henviser til, at dette i væsentlig grad begrænser medlovgivernes kontrolbeføjelser, 

således at de i tilfælde af modstand mod et enkelt ansøgerland er tvunget til at gøre 

indsigelse mod den delegerede retsakt som helhed, til skade for alle de berettigede lande 

omfattet af retsakten, i stedet for at anvende en mere målrettet fremgangsmåde, hvor der 

vedtages delegerede retsakter for hvert enkelt ansøgerland; 

I. der henviser til, at en delegeret retsakt kun vil træde i kraft, hvis der ikke er blevet 

fremsat indsigelse af hverken Europa-Parlamentet eller Rådet inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt; der henviser til, at den frist kan 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ; 

J. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til punkt 2 i deres 

fælles forståelse om delegerede retsakter er forpligtet til at samarbejde under hele 

proceduren frem til vedtagelsen af delegerede retsakter med henblik på en 

tilfredsstillende udøvelse af de delegerede beføjelser og Europa-Parlamentets og Rådets 

effektive kontrol med disse beføjelser; 

1. opponerer mod Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 17. december 

2013 om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et 

arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)9133); 

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den 

om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft; 

3. anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til 

følgende henstilling: 

 at i henhold til bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 bør Kommissionen vedtage en 

separat delegeret retsakt for hvert enkelt land, den ønsker at tilføje på listen over GSP+-

begunstigede lande; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes 

regeringer og parlamenter. 

 


