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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 
2009 do 31. decembra 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0142),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0135/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj 
(A7–0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. poziva Komisijo, naj brez odlašanja predstavi predlog uredbe o uporabi sheme splošnih 
tarifnih preferencialov;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5α) Za dosego ciljev te uredbe bi bilo 
treba pooblastiti Komisijo, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejema delegirane akte. 
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov. 
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Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava vzpostavlja sklicevanje na člen 10(2), člen 11 (7) in (8), člen 16(3), člen 19 (3), 
(4) in (5) ter člen 25 uredbe Sveta (ES) št. 732/2008. V teh členih se sklicuje na delegirane 
akte, za katere so postopki določeni v členih 27a, 27b, 27c, 27d in 27e.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije se splošna 
pravila in načela, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije, določijo 
vnaprej z uredbo, sprejeto v skladu z 
rednim zakonodajnim postopkom. Do 
sprejetja te nove uredbe se še naprej 
uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil, razen regulativnega 
postopka s pregledom, ki se ne uporablja 
več.

Or. en

Obrazložitev

To standardno besedilo je vključeno v uvodno izjavo zakonodajnih aktov, ki so že bili 
dogovorjeni s Svetom in sprejeti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ter podeljujejo 
izvedbena pooblastila.
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Predlog spremembe3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Komisija spremlja stanje ratifikacije 
in dejanskega izvajanja konvencij, 
navedenih v Prilogi III, tako da preučuje
razpoložljive informacije ustreznih 
organov za spremljanje. Komisija 
obvesti Evropski parlament in Svet, če te 
informacije kažejo, da se je država 
upravičenka oddaljila od dejanskega 
izvajanja katere koli konvencije. Še 
pravočasno za razpravo o naslednji 
uredbi Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu zbirno poročilo o 
stanju ratifikacij in razpoložljivih 
priporočil ustreznih organov za 
spremljanje.“

Or. en

Obrazložitev

Država upravičenka mora obvestiti Evropski parlament o morebitnem odstopanju od 
učinkovitega izvajanja katere koli od konvencij. Komisija pravočasno za razpravo o naslednji 
uredbi predloži Evropskemu parlamentu zbirno poročilo o stanju ratifikacij in razpoložljivih 
priporočil ustreznih organov za spremljanje.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Po obravnavi zahtevka Komisija s 
pomočjo delegiranega akta v skladu s 
postopkom iz člena 27a sklene, ali bo 
državi prosilki dodelila posebni 
spodbujevalni režim za trajnostni razvoj 
in dobro upravljanje.“

Or. en

Obrazložitev

Ustrezni ukrep so delegirani akti, saj je dodelitev posebnega spodbujevalnega režima za 
trajnostni razvoj in dobro upravljanje posamezni državi sprememba osnovnega akta. 
Odločitev o tem, katere države bodo uživale prednosti GSP+, je splošni ukrep. Odločitev, da 
bo GSP+ veljal za določene tretje države, vpliva tudi na vso trgovino s proizvodi, navedenimi 
v Prilogi II, iz te tretje države v EU. Seznam dopolnjuje osnovni akt z določitvijo upravičenk 
GSP+.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 10 - odstavek 3 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 10(3) se uvodni del 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„3. Komisija uradno obvesti državo 
prosilko o sklepu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2. Kadar se državi dodeli 
posebni spodbujevalni režim, se ji 
sporoči datum, s katerim navedeni sklep 
začne veljati. Komisija prilagodi stolpec 
E Priloge I s seznamom držav, ki so 
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upravičene do ugodnosti posebnega 
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje, in sicer:“

Or. en

Obrazložitev

Če se državi dodeli poseben spodbujevalni režim, Komisija prilagodi stolpec E Priloge I, ki 
vsebuje seznam držav, upravičenih do ugodnosti posebnega spodbujevalnega režima za 
trajnostni razvoj in dobro upravljanje. S tem se zagotovi pravna gotovost.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 10 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„5. Vsi stiki Komisije z državo prosilko v 
zvezi z zahtevkom potekajo v skladu s 
postopkom iz člena 27(5).“

Or. en

Obrazložitev

Pri teh dejanjih gre prej za izvedbene ukrepe kot pa za splošne ukrepe, ki bi "dopolnili" ali 
"spremenili" osnovni akt. Priporočeno je, da se jih obravnava kot izvedbene akte v skladu s 
členom 291 PDEU.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 11 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:
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„7. Komisija v skladu s členom 27a
sprejme delegirane akte, da bi vzpostavila
podrobna pravila za izvajanje določb iz 
odstavkov 4, 5 in 6 tega člena.“

Or. en

Obrazložitev

Odstavki 4, 5 in 6 določajo, kako se posebni režim za najmanj razvite države uporablja za
sektor sladkorja. Podrobna pravila so ukrepi s splošno veljavo, kar pomeni, da bodo z ozirom 
na posebni režim veljali za vse proizvode v sektorju.  Prav tako dopolnjujejo osnovni akt s 
podrobnejšimi pravili za izvajanje določb. Delegirani akti so ustrezen ukrep. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 c (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
 Člen 11 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) V členu 11 se odstavek 8 nadomesti z 
naslednjim:
“8. Kadar Združeni narodi državo 
izključijo s seznama najmanj razvitih 
držav, se ta država izključi tudi s 
seznama upravičenk do tega režima. O 
izločitvi države iz režima in uvedbi 
najmanj triletnega prehodnega obdobja 
odloča Komisija s pomočjo izvedbenih 
aktov v skladu s členi 27a, 27b, 27c, 27d 
in 27e.“

Or. en

Obrazložitev

Uporaba delegiranih aktov je ustrezna, saj bi odstranitev države iz režima povzročila 
spremembo stolpca D Priloge I, v katerem je seznam najmanj razvitih držav, ki uživajo 
prednosti posebnega režima za najmanj razvite države. Sprememba priloge je jasno tudi 
sprememba osnovnega akta. Ker zadevni predlogi sprememb izražajo stališče ZN, je uporaba 
delegiranih aktov ustrezna. Za takšno tehnično prilagoditev ni potreben okornejši redni 
zakonodajni postopek.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 d (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) V členu 16(3) se točka (a) nadomesti 
z naslednjim:
„(a) obvesti Evropski parlament in odbor 
iz člena 27;“

Or. en

Obrazložitev

Obvesti se Evropski parlament.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 e (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 3 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) V členu 16(3) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Komisija obvesti zadevno državo 
upravičenko o vsakem sklepu, sprejetem 
v skladu s tem odstavkom, preden ta 
začne veljati. Komisija o takih sklepih 
uradno obvesti tudi Evropski parlament 
in odbor iz člena 27.“

Or. en
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Obrazložitev

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe Evropski parlament in Svet skupaj po rednem 
zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne 
trgovinske politike.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 f (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) V členu 16(3) se doda naslednji 
pododstavek:
„Komisija ukrepa z delegiranimi akti v 
skladu s členom 27a“.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o preklicu preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, 
ki uživajo prednosti GSP+.  Začasni preklic preferencialov je splošne narave. Postopek, ki se 
uporablja za sprejetje seznama, bi moral veljati tudi za začasni preklic preferencialov za eno 
ali več držav.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 g (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4g) V členu 16 se odstavek 4 črta.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o preklicu preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, 
ki uživajo prednosti GSP+.  Postopek, ki se uporablja za sprejetje seznama, bi moral veljati 
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tudi za začasni preklic preferencialov za eno ali več držav. Uporabiti bi se morali delegirani 
akti.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 h (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4h) V členu 16 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
“5. Obdobje začasne odložitve ne 
presega 6 mesecev. Po preteku tega 
obdobja Komisija sklene, ali bo začasno 
odložitev po tem, ko je o tem obvestila 
Evropski parlament in odbor iz člena 27, 
ukinila ali bo v skladu s postopkom iz 
odstavka 3 tega člena obdobje začasne 
odložitve podaljšala.“

Or. en

Obrazložitev

Komisija sklene, ali bo ukinila začasno odložitev, potem ko je o tem obvestila Evropski 
parlament in odbor iz člena 27, ali bo obdobje začasne odložitve podaljšala.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 i (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4i) V členu 16 se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim:
„6. Države članice in Evropski parlament
sporočijo Komisiji vse zadevne 
informacije, ki bi lahko upravičevale 
začasno odložitev preferencialov ali 
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njeno podaljšanje.“

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament mora imeti tudi možnost Komisiji sporočiti vse zadevne informacije, ki bi 
lahko upravičevale začasno odložitev preferencialov ali njeno podaljšanje.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 j (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4j) V členu 17 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Če Evropski parlament, Komisija ali 
država članica prejme informacije, ki bi 
lahko upravičile začasen preklic, in če 
Evropski parlament, Komisija ali država 
članica meni, da obstajajo zadostni 
razlogi za preiskavo, obvesti Evropski 
parlament in odbor iz člena 27 in zahteva 
posvetovanja. Posvetovanja se opravijo v 
roku enega meseca.“

Or. en

Obrazložitev

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe Evropski parlament in Svet skupaj po rednem 
zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne 
trgovinske politike.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 k (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4k) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Komisija predloži poročilo o svojih 
ugotovitvah Evropskemu parlamentu in 
odboru iz člena 27.“

Or. en

Obrazložitev

Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in odboru iz člena 27.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 l (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4l) V členu 19 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Če Komisija meni, da ugotovitve 
upravičujejo začasni preklic zaradi 
razloga iz člena 15(1)(a), v skladu s 
postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo v 
obdobju šestih mesecev spremljala in 
ocenjevala stanje v zadevni državi 
upravičenki. Komisija o svojem sklepu 
uradno obvesti zadevno državo 
upravičenko in v Uradnem listu 
Evropske unije objavi obvestilo, da 
namerava v skladu s členom 27a sprejeti 
delegirani akt za začasni preklic, razen 
če se pred iztekom obdobja zadevna 
država upravičenka ne zaveže, da bo 
sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo 
v razumnem roku zagotovila 
spoštovanje konvencij iz dela A Priloge 
III.“

Or. en



PE452.776v01-00 16/27 PR\839051SL.doc

SL

Obrazložitev

Odločitev o preklicu preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, 
ki bodo uživale prednosti GSP+.  Zaradi tega je logično, da bi moral postopek, ki se 
uporablja za sprejetje seznama, veljati tudi za začasni preklic preferencialov za eno ali več 
držav.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 m (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4m) V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
„4. Če Komisija meni, da je začasni 
preklic potreben, s pomočjo delegiranih 
aktov prekliče preferenciale v skladu s 
členom 27a. V primerih iz odstavka 3 
sprejme Komisija delegirani akt ob izteku 
roka iz navedenega odstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o preklicu preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, 
ki bodo uživale prednosti GSP+. Zato bi moral postopek, ki se uporablja za sprejetje 
seznama, veljati tudi za začasni preklic preferencialov za eno ali več držav.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 n (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4n) V členu 19 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„5. Sklep o začasnem preklicu, predviden 
v delegiranem aktu, začne veljati šest 
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mesecev po sprejetju, razen če Komisija z 
delegiranim aktom v skladu s členom 27a
pred tem ne sklene, da razlogi, ki ga 
upravičujejo, ne veljajo več.“

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o preklicu preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, 
ki bodo uživale prednosti GSP+. Zato bi moral postopek, ki se uporablja za sprejetje 
seznama, veljati tudi za začasni preklic preferencialov za eno ali več držav.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 o (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4o) V členu 20 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„5. Preiskavo je treba končati v šestih 
mesecih od datuma objave obvestila iz 
odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih 
okoliščinah in po posvetovanju z 
odborom iz člena 27 to obdobje v skladu 
s postopkom iz člena 27(5) podaljša za 
dodatnih šest mesecev.“

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje je treba omejiti na šest mesecev.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 p (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 22 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4p) V členu 22 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Komisija nemudoma in še pred 
začetkom veljavnosti obvesti zadevno 
državo upravičenko o vsakem sklepu v 
skladu s členom 20 ali 21. Komisija o 
tem sklepu uradno obvesti tudi Evropski 
parlament, Svet in države članice.“

Or. en

Obrazložitev

Komisija obvesti tudi Evropski parlament.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 q (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4q) Odstavek 2 v členu 22 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe ta posebna pravica ni več mogoča.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 r (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 25 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4r) V členu 25 se uvodni del nadomesti z 
naslednjim:
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„Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 27a sprejme spremembe prilog k 
tej uredbi, ki so potrebne:“

Or. en

Obrazložitev

Uporaba delegiranih aktov je ustrezna, saj je sprememba prilog jasno tudi sprememba 
osnovnega akta. Za takšno tehnično prilagoditev ni potreben okornejši redni zakonodajni 
postopek.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 s (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4s) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 27a

Delegirani akti
Komisija sprejme delegirane akte iz člena 
10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3) ter 
člena 19(3), (4) in (5) v skladu s členom 
27b in pod pogoji, določenimi v členih 
27c, 27d in 27e, da se sprejmejo določbe, 
potrebne za izvajanje te uredbe, zlasti v 
zvezi z naslednjim:
(a) z odločitvijo, da se državi prosilki 
dodeli posebni spodbujevalni režim za 
trajnostni razvoj in dobro upravljanje;
(b) s podrobnimi pravili za ugotavljanje, 
kako se poseben režim za najmanj razvite 
države uporablja za sektor sladkorja;
(c) z odločitvijo o izločitvi države iz 
posebnega režima za najmanj razvite 
države in uvedbi najmanj triletnega 
prehodnega obdobja;
(d) z začasnim preklicem preferencialov;
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(e) s spremembami prilog k tej uredbi.“ 

Or. en

Obrazložitev

Določba nakazuje, da lahko Komisija spreminja priloge in tudi člene same uredbe. Ker je izid 
teh ukrepov oblikovanje "sprememb" osnovne uredbe, zlasti njenih prilog, se uporabljajo 
"delegirani akti". Za določitev pravil za izvrševanje, nadzor in morebiten preklic delegiranih 
aktov so bili dodani členi 27a, 27b, 27c, in 27d.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 t (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4t) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 27b

Izvajanje prenosa pooblastil

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 27a se dodeli Komisiji za 
obdobje uporabe te uredbe.

2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz 
členov 27c in 27d.
4. V nujnih primerih se uporabi postopek 
iz člena 27e.“

Or. en

Obrazložitev

Ta člen določa pravila za izvajanje prenesenega pooblastila.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
 Člen 1 – točka 4 u (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 27 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4u) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 27c

Preklic prenosa pooblastil

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastil iz 
člena 27a.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
prenesenih pooblastil, o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem času 
pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
lahko bila preklicana, ter morebitne 
razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu prenosa 
pooblastil prenehajo veljati pooblastila, 
navedena v tej odločitvi. Odločitev začne 
veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.“

Or. en

Obrazložitev

Ta člen določa postopke za preklic prenosa pooblastil.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
 Člen 1 – točka 4 v (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 27 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4v) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 27d

Ugovor zoper delegirane akte
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če do izteka tega roka niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom tega obdobja, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
ne bosta podala ugovora.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja zoper delegirani akt, ta akt ne 
začne veljati. Institucija, ki poda ugovor, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.“.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen določa pravila za ugovor zoper delegirane akte.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
 Člen 1 – točka 4 w (novo)
Uredba (ES) št. 732/2008
Člen 27 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4w) Vstavi se naslednji člen:
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„Člen 27e
Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti v okviru tega 
člena, začnejo veljati nemudoma in se 
uporabljajo, dokler ni podan ugovor v 
skladu z odstavkom 2. V uradnem 
obvestilu Evropskemu parlamentu in 
Svetu o delegiranem aktu, sprejetem v 
okviru tega člena, se navedejo razlogi za 
uporabo postopka v nujnih primerih.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt, sprejet v 
skladu s tem členom, v skladu s 
postopkom iz člena 27d(1). V takem 
primeru se delegirani akt preneha 
uporabljati. Institucija, ki zoper delegirani 
akt ugovarja, svojo odločitev utemelji.“

Or. en

Obrazložitev

Ta člen določa pravila za delegirane akte, ki so bili sprejeti v okviru postopka v nujnih 
primerih.
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OBRAZLOŽITEV

Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) je leta 1968 priporočila 
uvedbo „splošnega sistema preferencialov“, v skladu s katerim bi industrijsko razvite države 
enostransko dodelile trgovinske preferenciale vsem državam v razvoju, ne le nekdanjim 
kolonijam. 

Evropska skupnost je leta 1971 prva začela izvajati shemo splošnega sistema preferencialov. 
GSP je bil od ustanovitve naprej eden osrednjih instrumentov trgovinske in razvojne politike 
EU, z njim pa se je državam v razvoju zagotavljala pomoč pri zmanjševanju revščine z 
ustvarjanjem prihodkov iz mednarodne trgovine. Je najpogosteje uporabljen med vsemi 
sistemi razvitih držav. 

GSP proizvodom, uvoženim iz držav upravičenk GSP, omogoča bodisi brezcarinski dostop ali 
zmanjšanje tarif, odvisno od tega, kateri režim GSP velja za to državo. 

Za države upravičenke veljajo tri vrste režimov: 

1) vse države upravičenke imajo koristi od splošnega režima; 

2) poseben spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+) zagotavlja 
dodatne koristi za države, ki so ratificirale in začele izvajati seznam trenutno 27 mednarodnih 
konvencij in protokolov o človekovih in delovnopravnih pravicah, varstvu okolja, drogah in 
boju proti terorizmu; 

3) poseben režim za najmanj razvite države, ki se imenuje tudi pobuda „Vse, razen orožja“ 
(EBA), zagotavlja najugodnejšo obravnavo za vse, s ciljem zagotavljanja, da imajo najmanj 
razvite države dostop do trga EU brez carin in omejevalnih kvot. 

Časovni načrt 

GSP se izvaja s pomočjo zaporednih uredb z veljavnostjo po tri leta. Prva večletna izvedbena 
uredba je veljala od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2008. Druga uredba velja od 1. januarja 
2009 do 31. decembra 2011. 

Leta 2008 je bil predlog uredbe, ki je trenutno veljavna, v okviru postopka posvetovanja 
predan Parlamentu. Osnovne določbe prejšnje uredbe GSP so bile pregledane zaradi lažje 
uporabe sheme, a so ostale nespremenjene. 

Žal Komisija v nasprotju z željami, ki jih je izrazil Parlament, svojega predloga ni 
posredovala dovolj hitro (do 1. junija 2007), da bi lahko Parlament v razumnem časovnem 
okviru v celoti sodeloval pri postopku posvetovanja. Komisija je pravzaprav svoj predlog 
predstavila šele 21. decembra 2007. Svet je 31. januarja 2008 pozval Parlament, da predloži 
svoje mnenje do 10. aprila. Zaradi tega je postopek posvetovanja z Evropskim parlamentom 
potekal preveč nepremišljeno. 
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Parlament je v svoji resoluciji z dne 5. junija 2008 pojasnil, da postopek ni potekal 
zadovoljivo in da v prihodnje potrebuje več časa, da bo lahko izpolnil svojo nalogo, ter 
zahteval, da „Komisija do 1. junija 2010 predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predlog o revidirani uredbi, ki zajema obdobje 
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2014“.

Sedanja shema poteče 31. decembra 2011. Komisija je 26. maja 2010 predložila predlog.

Podaljšanje

Ta predlog pa ni zahtevani predlog nove, pač pa zgolj razširitev veljavne uredbe.

Da bi pripravila novi predlog, je Komisija marca 2010 začela javno posvetovanje. Preučiti je 
bilo treba rezultate, zbrati statistične podatke in opraviti oceno učinka.

Zaradi tega je po mnenju Komisije podaljšanje potrebno, saj preostalo obdobje izvajanja 
uredbe GSP ne zadošča, da bi lahko Komisija pripravila predlog nove uredbe in da bi 
Parlament in Svet z rednim zakonodajnim postopkom dosegla soglasje o naslednji uredbi še 
pred potekom sedanje uredbe GSP. 

Poročevalec se strinja, da je podaljšanje potrebno za zagotovitev pravne gotovosti in je v 
interesu tako EU kot držav upravičenk. Kljub temu poročevalec poudarja, da podaljšanje ne 
sme pomeniti tega, da bi se trenutne - nezadovoljive - razmere podaljšale za dodatni dve leti.

Lizbonska pogodba

Čeprav je bil predlog objavljen precej časa po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ne 
upošteva postopkov za izmenjavo informacij in sprejemanje odločitev, ki jih zahteva ta 
pogodba, s katero so se povečale pristojnosti Evropskega parlamenta v trgovinskih zadevah.

Sedanja uredba poteče dve leti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. S predlaganim 
podaljšanjem bi sedanje stanje trajalo še dve leti, in sicer do 31. decembra 2013, kar je štiri 
leta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. 

V okviru sedanje uredbe Parlament nima besede v zvezi z merili za upravičenost, v zvezi s 
seznamom držav upravičenk, v zvezi s seznamom upravičenk GSP+, v zvezi z učinkovitim 
izvajanjem, v zvezi z začasnim preklicem preferencialnega režima ipd.   

Poročevalec je prepričan, da takšno stanje za Parlament ni sprejemljivo.

Pravzaprav je dolžnost poslancev, da zagotovijo spoštovanje pravic in pooblastil, ki so jih kot 
izvoljeni predstavniki državljanov Evropske unije prejeli z Lizbonsko pogodbo.

V skladu s členom 207(2) PDEU se uredba GSP sedaj sprejema in spreminja z rednim 
zakonodajnim postopkom, kar vpliva na pravice, ki jih mora imeti Parlament pri 
demokratičnem nadzoru nad uredbo.  

Poročevalec želi predvsem zagotoviti, da se spoštujejo nove pristojnosti Parlamenta o 
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delegiranih aktih, pridobljene v okviru člena 290 PDEU. Poročevalec navaja ukrepe iz uredbe 
GSP, ki jih je treba obravnavati kot delegirane akte: člen 10(2), člen 11(7) in 8, člen 16(3), 
člen 19(3), (4) in (5) ter člen 25, ki Parlamentu dajejo pravico veta in posledično precej večje 
nadzorne pristojnosti, kot jih je imel v okviru sedanjega postopka.  

Poročevalec meni, da je vključitev člena 290 pogoj, da Parlament podeli soglasje k 
spremenjeni uredbi.

Za določitev pravil za izvajanje, nadzor in morebiten preklic delegiranih aktov so bili dodani 
členi 27a, 27b, 27c, in 27d in 27e.

Nova uredba

Poročevalec predlaga, da se spremenijo le tisti elementi uredbe (ES) št. 732/2008, ki so 
potrebni, da bi se spoštovala nova pooblastila, ki jih je Parlament prejel z Lizbonsko pogodbo. 
V tem trenutku ni predlagal drugih sprememb, čeprav meni, da je treba korenito spremeniti 
shemi GSP in GSP+.

Poročevalec se strinja, da je treba v predlogu nove uredbe, za katero Parlament želi, da se 
pripravi brez odlašanja, obravnavati tudi splošni pregled uredbe.

Kljub temu želi poročevalec poudariti, da bi moral novi predlog uredbe vsebovati naslednje 
osnovne cilje: (1) vzpostavitev učinkovitega sistema, ki bi se bolje odzival na interese držav 
upravičenk in gospodarskih subjektov; (2) oblikovanje pravil, s katerimi se bo zagotovila 
boljša ureditev procesa reform, pri čemer se zagotovi sodelovanje udeleženk; (3) zagotovitev, 
da bo uredba ustrezno upoštevala pomen naloge demokratičnega nadzora, ki jo mora izvajati 
Parlament;

Večja preglednost in pravna gotovost morata biti zaščitni znak EU, kot je Evropski parlament 
poudaril leta 2008 v poročilu Helmutha Markova. Cilj novega predloga mora biti iz GSP 
narediti jasnejši in preglednejši sistem.

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu in upravni postopki, povezani z njimi, so eden glavnih razlogov za 
nezadostno izkoriščenost trgovinskih preferencialov, odobrenih na podlagi splošnega sistema 
preferencialov, zlasti v najmanj razvitih državah. S pravili o poreklu se lahko prepreči 
pozitiven vpliv preferenciala na papirju, pri čemer je nevarnost v tem, da ta pravila ovirajo 
trgovino z določitvijo komercialno neuresničljivih ciljev, zaradi česar je preferencial premalo 
izkoriščen ali neizkoriščen.

Nova, popravljena pravila o poreklu bi morala začeti veljati vsaj sočasno z novo shemo GSP.  

Reforma mora omogočiti regionalno kumulacijo in prav tako vključevati možnost 
horizontalne kumulacije med regijami ali globalne kumulacije držav, ki so upravičene do 
posebnih režimov v skladu s splošnim sistemom preferencialov. Podobno je treba upoštevati 
možnost uvedbe ugodnejših pravil o pogojih za podelitev priznanja za poreklo izdelka. 
Predlaga se, da Evropska unija izrazi svojo željo, da se zagotovi prednost splošnemu sistemu 
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preferencialov v okviru dela, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija opravila na področju 
uskladitve pravil o poreklu.

Geografska pokritost

Geografsko pokritost kritizirajo upravičene države, nevladne organizacije in tudi raziskovalci. 
Revne države z razvejanim gospodarstvom so pogosto takoj izključene iz najugodnejših 
shem. 

Mejno vrednost za uvoz bi lahko nadomestila druga merila, ki so preprostejša in predvsem boj 
neposredno povezana z ravnjo razvoja (Ginijev koeficient je dober primer takega merila). 
Države, ki bi lahko uživale največ prednosti tarifnih preferencialov, pogosto ne opravijo 
preskusa ranljivosti, ki je potreben za upravičenost do GSP+.

Poleg tega je treba, da bi preprečili spodkopavanje preferencialov, v naslednji uredbi preučiti 
možnosti za prenos proizvodov, ki so trenutno opredeljeni kot "občutljivi", v kategorijo 
"neobčutljivi" proizvodi.

Tehnična pomoč

Poročevalec meni, da je treba povečati vpliv sedanjega sistema in izboljšati stopnjo 
izkoriščenosti splošnega sistema preferencialov z zagotavljanjem tehnične pomoči, ki je zlasti 
oblikovana za oblikovanje institucionalne in regulativne zmogljivosti, potrebne, da se 
državam, ki to najbolj potrebujejo, omogoči čim večji izkoristek prednosti mednarodne 
trgovine in splošnega sistema preferencialov.

Prav tako je treba zagotoviti pomoč, na primer v obliki programov tesnega sodelovanja, da bi 
upravičenkam GSP+ pomagali pri učinkovitem izvajanju mednarodnih konvencij, ki jih 
zahteva spodbujevalni režim, in njihovih obveznosti.

Komisija bi morala dejavno nadzirati izpolnjevanje teh obveznosti ter samodejno začeti 
preiskavo v vseh primerih, ko odbor Mednarodne organizacije dela za uporabo standardov 
državi upravičenki, ki ne izpolnjuje temeljnih standardov dela, nameni „posebni odstavek“. 
Pri preiskavah mora vedno sodelovati Evropski parlament in predstavniki civilne družbe iz 
zadevne države, vključno s socialnimi partnerji. 


