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kraljestva iz Unije

Predlog uredbe (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Izstop Združenega kraljestva iz Unije 
bo vplival na odnose Združenega kraljestva 
in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije (STO), 
katere prvotni članici sta oba.

(2) Izstop Združenega kraljestva iz Unije 
bo vplival na odnose Združenega kraljestva 
in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije (STO), 
katere prvotni članici sta oba. Glede na to, 
da bo ta proces potekal sočasno s 
pogajanji o večletnem finančnem okviru, 
in glede na delež, ki ga ima kmetijstvo v 
večletnem finančnem okviru, bi bil lahko 
ta sektor zelo izpostavljen, zato bo v 
pogajanjih potrebna določena stopnja 
previdnosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu s pravili STO se bo taka 
porazdelitev tarifnih kvot, ki so del 
seznama koncesij in obveznosti Unije, 
morala izvesti v skladu s členom XXVIII 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato 
po zaključku predhodnih stikov začela 
pogajanja s članicami STO, ki so 
zainteresirane kot glavne ali pomembne 
dobaviteljice ali imajo prednostno 
pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh 
tarifnih kvot.

(4) V skladu s pravili STO se bo taka 
porazdelitev tarifnih kvot, ki so del 
seznama koncesij in obveznosti Unije, 
morala izvesti v skladu s členom XXVIII 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato 
po zaključku predhodnih stikov začela 
pogajanja s članicami STO, ki so 
zainteresirane kot glavne ali pomembne 
dobaviteljice ali imajo prednostno 
pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh 
tarifnih kvot. Ta pogajanja bi morala 
ostati omejena in se ne bi smela v 
nobenem primeru razširiti na ponovna 
pogajanja o splošnih pogojih ali stopnji 
dostopa proizvodov do trga Unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zato bi se morala uporabiti naslednja 
metodologija: najprej bi se moral določiti 
delež uporabe vsake posamezne tarifne 
kvote za Združeno kraljestvo. Delež 
uporabe, izražen v odstotkih, je delež 
Združenega kraljestva pri skupnem uvozu 
v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem 
reprezentativnem triletnem obdobju. Ta 
delež uporabe bi se moral nato uporabiti za 
celotno predvideno količino tarifnih kvot 
za določitev deleža Združenega kraljestva 
za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v 
tem primeru preostanek zadevne tarifne 
kvote. To pomeni, da se skupna količina 
dane tarifne kvote ni spremenila (tj. 
količina za EU-27 = trenutna količina za 
EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). 
Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni 
iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.

(6) Zato bi se morala uporabiti naslednja 
metodologija: najprej bi se moral določiti 
delež uporabe vsake posamezne tarifne 
kvote za Združeno kraljestvo. Delež 
uporabe, izražen v odstotkih, je delež 
Združenega kraljestva pri skupnem uvozu 
v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem 
reprezentativnem triletnem obdobju. Ta 
delež uporabe bi se moral nato uporabiti za 
celotno predvideno količino tarifnih kvot, 
ob upoštevanju vseh izkoriščanj v celoti, 
za določitev deleža Združenega kraljestva 
za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v 
tem primeru preostanek zadevne tarifne 
kvote. To pomeni, da se skupna količina 
dane tarifne kvote ni spremenila (tj. 
količina za EU-27 = trenutna količina za 
EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). 
Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni 
iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Metodologija za delež uporabe vsake 
posamezne tarifne kvote je bila določena 
in dogovorjena med Unijo in Združenim 
kraljestvom, v skladu z zahtevami iz člena 
XXVIII sporazuma GATT 1994, zato je 
treba to metodologijo v celoti ohraniti, da 
se zagotovi njena dosledna uporaba.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V zvezi z zadevnimi tarifnimi 
kvotami za kmetijske proizvode 
predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe 
(EU) št. 1308/20131 potrebno pravno 
podlago za upravljanje tarifnih kvot po 
porazdelitvi na podlagi te uredbe. Tarifne 
kvote, ki zajemajo ribiške, industrijske in 
nekatere predelane kmetijske proizvode, se 
upravljajo v skladu z Uredbo (ES) 
št. 32/20002. Zadevne količine tarifnih kvot 
so določene v Prilogi I k navedeni uredbi 
in bi se torej morale nadomestiti s 
količinami iz dela B Priloge k tej uredbi.

(8) V zvezi z zadevnimi tarifnimi 
kvotami za kmetijske proizvode 
predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe 
(EU) št. 1308/20131 potrebno pravno 
podlago za upravljanje tarifnih kvot po 
porazdelitvi na podlagi te uredbe.  To 
upravljanje se mora izvajati ob 
spoštovanju kmetijskega modela Unije, ki 
temelji na večfunkcionalnosti kmetijske 
dejavnosti, ter poudarjati tudi izrecno 
priznavanje nekomercialnih vidikov in 
zadovoljevati potrebe javnosti na 
področjih varnosti hrane, varstva okolja, 
kakovosti hrane in dobrobiti živali. 
Tarifne kvote, ki zajemajo ribiške, 
industrijske in nekatere predelane 
kmetijske proizvode, se upravljajo v skladu 
z Uredbo (ES) št. 32/20002. Zadevne 
količine tarifnih kvot so določene v Prilogi 
I k navedeni uredbi in bi se torej morale 
nadomestiti s količinami iz dela B Priloge 
k tej uredbi.

_________________ _________________
1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 671).

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 671).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 
17. decembra 1999 o odpiranju in 
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot 
Skupnosti določenih v GATT in nekaterih 
drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o 
vzpostavitvi podrobnih pravil za 
prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 
8.1.2000, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 
17. decembra 1999 o odpiranju in 
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot 
Skupnosti določenih v GATT in nekaterih 
drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o 
vzpostavitvi podrobnih pravil za 
prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 
8.1.2000, str. 1).

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja sklicevanje na temeljna načela sporazuma o kmetijstvu v okviru 
GATT, da bi se upoštevala tudi pri sedanji porazdelitvi kvot.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Glede na to, da bodo pogajanja z 
zadevnimi članicami STO potekala hkrati z 
rednim zakonodajnim postopkom za 
sprejetje te uredbe, bi se moralo na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I 
k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s 
količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki 
so v njej navedene, da bi se upoštevali 
morebitni sklenjeni sporazumi ali ustrezne 
informacije, ki jih lahko prejme v okviru 
teh pogajanj, iz katerih bi bilo razvidno, da 
je zaradi posebnih dejavnikov, ki 
predhodno niso bili znani, potrebna 
prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med 
Unijo in Združenim kraljestvom. Enako 
možnost bi bilo treba zagotoviti tudi, 

(9) Glede na to, da bodo pogajanja z 
zadevnimi članicami STO potekala hkrati z 
rednim zakonodajnim postopkom za 
sprejetje te uredbe, bi se moralo na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I 
k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s 
količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki 
so v njej navedene. Priloge bi se 
spremenile le, da bi se upoštevali 
morebitni sklenjeni mednarodni sporazumi 
ali ustrezne informacije, ki jih lahko 
prejme v okviru teh pogajanj ali ob drugi 
priložnosti, iz katerih bi bilo razvidno, da 
je zaradi posebnih dejavnikov, ki 
predhodno niso bili znani, potrebna 
prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med 
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kadar postanejo take informacije na voljo 
zunaj teh pogajanj.

Unijo in Združenim kraljestvom

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Z Uredbo Sveta (ES) št. 32/2000 se 
na Komisijo prenesejo pooblastila za 
izvajanje nekaterih določb navedene 
uredbe. Po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe je primerno navedena pooblastila 
uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU). Taka 
uskladitev se po potrebi opravi z 
dodelitvijo delegiranih pooblastil Komisiji 
in uporabo nekaterih postopkov iz Uredbe 
(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta. V ta namen bi bilo treba 
izvedbena pooblastila, ki jih ta uredba 
prenaša na Komisijo, nadomestiti s 
pooblastili za sprejemanje delegiranih in 
izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Delež Unije pri tarifnih kvotah iz člena 1 
se določi z naslednjim postopkom:
(1) za vsako posamezno tarifno kvoto se 
opredeli delež uporabe Unije pri uvozu v 
odstotkih v zadnjem reprezentativnem 
triletnem obdobju;
(2) ta delež pri uvozu, izražen v 
odstotkih, se nato uporabi za celotno 
predvideno količino tarifnih kvot, da se 
določi količinski delež za dano tarifno 
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kvoto;
(3) za posamezne tarifne kvote, za 
katere ni mogoče opaziti trgovine v 
reprezentativnem obdobju iz točke 1, se 
namesto tega delež Unije opredeli s 
postopkom iz točke 2 na podlagi njenega 
deleža uporabe pri uvozu, izraženega v 
odstotkih, pri drugi tarifni kvoti z enako 
opredelitvijo proizvoda ali v ustreznih 
tarifnih postavkah izven tarifne kvote.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 črtano
Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 32/2000 
se nadomesti z besedilom iz dela B Priloge 
k tej uredbi.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 4 za 
spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge 
I k Uredbi (ES) št. 32/2000, da bi 
upoštevala naslednje:

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 4 za 
spremembo dela A Priloge k tej uredbi, da 
bi upoštevala naslednje, pri tem pa 
zagotavljala skladnost s skupno 
metodologijo, sprejeto skupaj z Združenim 
kraljestvom, zlasti pa zagotovila, da dostop 
na trg Unije, kot bo sestavljen po izstopu 
Združenega kraljestva, ne presega 
dostopa, ki se odraža v deležu trgovinskih 
tokov v reprezentativnem obdobju:
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustrezne informacije, ki jih lahko 
prejme v okviru pogajanj v skladu s 
členom XXVIII Splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini iz leta 1994 ali na 
druge načine.

(b) ustrezne informacije, ki jih lahko 
prejme v okviru pogajanj v skladu s 
členom XXVIII Splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini iz leta 1994 ali iz 
drugih virov, ki obravnavajo posamezne 
tarifne kvote.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 se 
spremeni:
(1) V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Odločitev za začasen odvzem pravice 
do koriščenja tarifnih kvot, v celoti ali 
delno, iz odstavka 1 se sprejme na podlagi 
izvedbenih aktov po predhodnem 
posvetovanju med Komisijo in zadevno 
državo upravičenko. Izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 10(2).“;
(2) V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 10a v zvezi s spremembo prilog I 
do VII:
(a) kadar so spremembe in tehnične 
prilagoditve potrebne zaradi spremenjene 
kombinirane nomenklature in 
spremenjenih oznak TARIC;
(b) kadar so potrebne prilagoditve 
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zaradi:
sklenitev sporazumov s strani Sveta ali 
izmenjav pisem v okviru GATT ali 
skladnosti s pogodbenimi obveznostmi 
Unije do nekaterih držav v okviru GATT, 
ali
širitve sistema splošnih preferencialov 
glede izdelkov iz jute in kokosovih vlaken;
(c) za dodajanje držav v razvoju na 
sezname iz prilog IV in V na uradno 
zahtevo države prosilke, ki nudi potrebna 
jamstva za preverjanje pristnosti teh 
izdelkov;
(d) kadar se zahtevajo spremembe in 
prilagoditve opredelitev ročno izdelanih 
izdelkov in ročno tkanega blaga ter 
vzorčnih potrdil o pristnosti.
1a. Vsaka sprememba Priloge I, 
določena v odstavku 1, do katere pride 
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz 
Unije:
(a) zagotavlja skladnost s skupno 
metodologijo, sprejeto skupaj z Združenim 
kraljestvom, zlasti pa zagotovi, da dostop 
na trg Unije, kot bo sestavljen po izstopu 
Združenega kraljestva, ne presega 
dostopa, ki se odraža v deležu trgovinskih 
tokov v reprezentativnem obdobju; in
(b) se lahko sprejme tudi, da bi se 
upoštevale informacije, ki jih Komisija 
lahko prejme v okviru pogajanj v skladu s 
členom XXVIII Splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini iz leta 1994 ali iz 
drugih virov, ki obravnavajo posamezne 
tarifne kvote.“;
(3) Člen 10 se nadomesti z naslednjim:
„1. Komisiji pomaga Odbor za carinski 
zakonik, ustanovljen s členom 285 Uredbe 
(EU) št. 952/2013.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.“;
(4) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 10a
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1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov se prenese na Komisijo 
pod pogoji iz tega člena.
2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 9 se Komisiji 
podeli za obdobje petih let od ... [datum 
začetka veljavnosti te uredbe o 
spremembi]. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
prenos pooblastila iz člena 9 kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila iz navedenega 
sklepa. Sklep začne učinkovati dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši datum, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 9, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.“;
(5) Priloga I se nadomesti z delom B 
Priloge k tej uredbi.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na 
Komisijo za obdobje [4] let od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

(2) Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na 
Komisijo za obdobje pet let od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 
ki jih imenuje vsaka država članica, v 
skladu z načeli iz Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016.

(4) Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 
ki jih imenujejo države članice, v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje. Za zagotovitev 
enakega dostopa do vseh informacij 
prejmeta Evropski parlament in Svet vse 
dokumente istočasno kot strokovnjaki iz 
držav članic.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Delegirani akt, sprejet na podlagi (6) Delegirani akt, sprejet na podlagi 
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člena 3, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku [dveh mesecev] od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za [en mesec].

člena 3, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku [dveh mesecev] od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 1 in 2 se uporabljata od datuma, na 
katerega se pravo Unije preneha uporabljati 
za Združeno kraljestvo v skladu s 
sporazumom, ki sta ga Unija in Združeno 
kraljestvo sklenila v skladu s členom 50 
Pogodbe o Evropski uniji, ali, če takega 
sporazuma ni, od 30. marca 2019.

Člen 1 in novi člen 3a(5) se uporabljata od 
datuma, na katerega se pravo Unije 
preneha uporabljati za Združeno kraljestvo 
v skladu s sporazumom, ki sta ga Unija in 
Združeno kraljestvo sklenila v skladu s 
členom 50 Pogodbe o Evropski uniji, ali, 
če takega sporazuma ni, od 30. marca 
2019.

(Številčenje členov v angleški različici predloga Komisije ni pravilno. Dva člena sta napačno 
oštevilčena s številko 4.)


