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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 uvedbi nujnih avtonomnih 
trgovinskih preferencialov za Pakistan
(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0552),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0322/2010),

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

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (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 nadomestiti z drugim besedilom;

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Glavni pakistanski izvozi v Evropo so 
večinoma povezani s tekstilnimi izdelki, ki 
so občutljivi industrijski izdelki v 
nekaterih državah članicah, in kjer 
delavci v industriji že izgubljajo delovna 
mesta.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten 
učinek na gospodarsko obnovo Pakistana 
po poplavah, se priporoča, naj trgovinski 
preferenciali trajajo do 31. decembra 2013.

(13) Da se zagotovi takojšen in trajnosten 
učinek na gospodarsko obnovo Pakistana 
po poplavah, se priporoča, naj trgovinski 
preferenciali trajajo največ do 
31. decembra 2013.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji dodeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(14) V skladu s členom 291 PDEU je 
treba pravila in splošna načela, na 
podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, 
določiti vnaprej, in sicer 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.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Zaščitna klavzula

1. Če je izdelek, ki sodi v področje 
uporabe te uredbe, s poreklom iz 
Pakistana uvožen pod pogoji, ki 
povzročijo ali grozijo, da bodo povzročili 
proizvajalcu Unije podobnih ali 
neposredno konkurenčnih izdelkov resne 
težave, lahko Komisija kadar koli za tak 
izdelek ponovno uvede dajatve skupne 
carinske tarife v skladu s postopkom iz 
člena 8(2).
2. Komisija na zahtevo države članice ali 
na lastno pobudo v razumnem roku 
sprejme uradni sklep o začetku preiskave. 
Če Komisija sklene, da bo začela 
preiskavo, objavi obvestilo o preiskavi v 
Uradnem listu Evropske unije. Obvestilo 
vsebuje povzetek prejetih informacij in 
navaja, da je treba vse zadevne 
informacije preložiti Komisiji. V obvestilu 
je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od 
4 mesecev od datuma objave obvestila, v 
katerem lahko zainteresirane strani pisno 
sporočijo svoje stališče.
3. Komisija bo pridobila informacije, za 
katere meni, da so potrebne, in se lahko v 
zvezi s pridobljenimi informacijami obrne 
na Pakistan ali kateri koli ustrezni vir. Na 
zahtevo te države članice lahko Komisiji 
pomagajo uradniki države članice, na 
ozemlju katere se izvaja preverjanje.
4. Komisija pri ugotavljanju obstoja 
resnih težav med drugim upošteva 
naslednje dejavnike, ki zadevajo 
proizvajalce v Uniji, kadar ima o njih 
razpoložljive informacije:
– tržni delež,
– proizvodnjo,
– zaloge,
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– proizvodno zmogljivost,
– izkoriščenost zmogljivosti,
– zaposlovanje,
– uvoz,
– cene.
5. Preiskava se opravi v štirih mesecih po 
objavi obvestila, navedenega v odstavku 2. 
Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to 
obdobje v skladu s postopkom iz člena 
8(2) podaljša.
6. Komisija odloči v roku enega meseca v 
skladu s postopkom iz člena 8(2). Ta sklep 
začne veljati en mesec po objavi.
7. Kadar je zaradi izjemnih okoliščin, ki 
zahtevajo takojšnje ukrepanje, preiskava 
nemogoča, lahko Komisija, potem ko je 
obvestila odbor, sprejme kakršen koli 
nujno potreben preventivni ukrep.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ne več kot osemnajst mesecev po 
začetku veljave Komisija izvede celovito 
presojo vplivov te uredbe in Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo. 
Evropski parlament in Svet lahko na 
podlagi tega poročila odločita o 
podaljšanju uporabe te uredbe do 31. 
decembra 2013.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja do 
31. decembra 2013.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
PRILOGA I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oznaka KN Poimenovanje
41079210 USNJE GOVEDI (VKLJUČNO BIVOLOV), CEPLJENO Z 

LICEM, BREZ DLAK, NADALJE OBDELANO PO 
STROJENJU ALI „CRUST“ OBDELAVI, RAZEN CELE KOŽE 
Z DLAKO ALI BREZ DLAKE

41079910 USNJE GOVEDI (VKLJUČNO BIVOLOV), BREZ DLAK, 
NADALJE OBDELANO PO STROJENJU ALI „CRUST“ 
OBDELAVI; RAZEN CELE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ 
DLAKE, RAZEN NECELJENEGA IN CEPLJENEGA Z LICEM

Predlog spremembe
Oznaka KN Poimenovanje
črtano črtano
črtano črtano

Or. en


