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P8_TA(2015)0111 

Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim 

pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) 

br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih 

zemalja (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2014)0707), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu 

(C8-0271/2014), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 11. ožujka 2015. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0026/2015), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0334 

 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2015./... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage 

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih 

proizvoda iz trećih zemalja 

 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/937) 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. 

stavak 2., 

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima, 

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1, 

                                                 
1  Stajalište Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. 



 

 

budući da: 

(1) Uredba Vijeća (EEZ) br. 3030/931 stupila je na snagu 9. studenoga 1993., a 

primjenjivala se od 1. siječnja 1993.  

(2) Ruska Federacija 22. kolovoza 2012. pristupila je Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. 

Stoga je Republika Srbija ostala zadnja zemlja s kojom je Europska unija imala 

bilateralni sporazum o trgovini tekstilom.  

(3) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država 

članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane2 potpisan je 29. travnja 2008. 

Na snagu je stupio 1. rujna 2013.  

(4) Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s 

jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane3 stupio je na snagu 1. veljače 2010. Od 

tada se na uvoz iz Srbije više ne primjenjuje Uredba (EEZ) br. 3030/93.  

                                                 
1 Uredba Vijeća (EEZ) br. 3030/93 od 12. listopada 1993. o zajedničkim pravilima za 

uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (SL L 275, 8.11.1993., str. 1.). 
2 SL L 278, 18.10.2013., str. 16. 
3 SL L 28, 30.1.2010., str. 2. 



 

 

(5) Glava I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 427/20031 istekla je 11. prosinca 2013. Stoga je 

istekla mogućnost uvođenja zaštitnih mjera putem tog mehanizma. 

(6) Radi pravne sigurnosti Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3030/93 trebalo bi stoga staviti izvan 

snage, 

DONIJELI SU OVU UREDBU: 

Članak 1. 

Uredba (EEZ) br. 3030/93 stavlja se izvan snage. 

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 

Sastavljeno u … 

Za Europski parlament  Za Vijeće 

Predsjednik     Predsjednik 

                                                 
1 Uredba Vijeća (EZ) br. 427/2003 od 3. ožujka 2003. o prijelaznim zaštitnim 

mehanizmima vezanim za određene proizvode za uvoz podrijetlom iz Narodne 
Republike Kine i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 519/94 o zajedničkim pravilima za uvoz 
iz određenih trećih zemalja (SL L 65, 8.3.2003., str. 1.). 


