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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 uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0241),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0116/2011),

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

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2011),

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.



PE473.824v02-00 6/26 PR\886901SL.doc

SL

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 o 
uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov v obdobju od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2011, kot 
je bila razširjena z Uredbo (ES) št. …
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 732/2008, se shema splošnih tarifnih 
preferencialov („shema“) uporablja, dokler 
se ne začne uporabljati ta uredba. Po tem je 
treba shemo uporabljati brez datuma izteka 
veljavnosti. Vendar se pregleda po petih 
letih od njenega začetka veljavnosti.

(6) Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 o 
uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov v obdobju od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2011, kot 
je bila razširjena z Uredbo (ES) št. … 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 732/2008, se shema splošnih tarifnih 
preferencialov („shema“) uporablja, dokler 
se ne začne uporabljati ta uredba. Po tem je 
treba shemo uporabljati za obdobje desetih 
let, razen za posebni režim za najmanj 
razvite države, ki se še naprej uporablja 
brez datuma izteka veljavnosti. Shema se 
pregleda po petih letih od njenega začetka 
veljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration. 
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3,5 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 4 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

To shemo je treba narediti privlačnejšo, saj sedanje zmanjšanje pogosto ne odtehta niti 
dodatne birokracije, ki nastane pri zahtevanju preferencialov. Glede na to, da je veliko 
gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja možnost za majhno povečanje 
preferencialov za države z nizkimi in srednjimi dohodki, ki ostajajo v shemi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) "države" pomeni države in ozemlja, 
ki imajo lastno carinsko upravo;

Or. en

Obrazložitev

Ta pojasnitev se potrebuje v izogib nesporazumom, saj zadeva opredelitev države za namene 
te uredbe.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1(b) ne velja za najmanj 
razvite države.

2. Odstavek 1 ne velja za najmanj razvite 
države.

Or. en

Obrazložitev

Ta pojasnitev se potrebuje zato, da se pojasni, da najmanj razvite države vedno uživajo status 
„Vse razen orožja“, vse dokler jih ZN razporejajo med najmanj razvite države.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odstavek 1(a) se ne uporablja dve leti 
po dnevu začetka veljavnosti te uredbe za 
države, ki so do dneva začetka njene 
veljavnosti zaključile pogajanja z 
Evropsko unijo o dvostranskem 
sporazumu o preferencialnem dostopu do 
trga, ki se še ne uporablja, saj proces 
ratifikacije šele poteka.

Or. en

Obrazložitev

Če je država zaključila režim preferencialnega dostopa do trga z Evropsko unijo, vendar še 
ne more uporabljati tega sporazuma v trenutku začetka veljavnosti te uredbe zaradi 
nedokončanega postopka ratifikacije, ne sme biti že od začetka izključena iz GSP. To je 
potrebno v izogib ponovnemu vzpostavljanju dajatev za države z največjimi ugodnostmi v 
prehodnem obdobju, kar bi lahko vodilo k morebitnim trgovinskim motnjam za državo, ki se je 
zavezala k okrepitvi trgovinskih odnosov z Evropsko unijo.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati eno leto po 
začetku veljavnosti sklepa;

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati dve leti po 
začetku veljavnosti sklepa;

Or. en

Obrazložitev

Logično je, da so vse prehodne določbe usklajene za isto časovno obdobje.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
4 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. en

Obrazložitev

To shemo je treba narediti privlačnejšo, saj sedanje zmanjšanje pogosto ne odtehta niti 
dodatne birokracije, ki nastane pri zahtevanju preferencialov. Glede na to, da je veliko 
gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja možnost za majhno povečanje 
preferencialov za države z nizkimi in srednjimi dohodki, ki ostajajo v shemi.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
4 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. en

Obrazložitev

To shemo je treba narediti privlačnejšo, saj sedanje zmanjšanje pogosto ne odtehta niti 
dodatne birokracije, ki nastane pri zahtevanju preferencialov. Glede na to, da je veliko 
gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja možnost za majhno povečanje 
preferencialov za države, ki ostajajo v shemi.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija mora za omogočanje 
sporočanja in povečanje preglednosti 
zagotoviti, da so vsi ustrezni statistični 
podatki za oddelke GSP redno na voljo v 
javni zbirki podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti za vse sodelujoče akterje morajo biti statistični podatki, na podlagi 
katerih potekajo pregledi, objavljeni v rednih intervalih tudi med aktualnimi revizijami 
seznama.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od datuma dodelitve tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega spodbujevalnega režima za 
trajnostni razvoj in dobro upravljanje, 
Komisija redno pregleduje stanje 
ratifikacije konvencij iz Priloge VIII in 
spremlja njihovo učinkovito izvajanje, tako 
da preučuje sklepne ugotovitve in 
priporočila ustreznih organov za 
spremljanje.

1. Od datuma dodelitve tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega spodbujevalnega režima za 
trajnostni razvoj in dobro upravljanje, 
Komisija redno pregleduje stanje 
ratifikacije konvencij iz Priloge VIII in 
spremlja njihovo učinkovito izvajanje, kot 
tudi sodelovanje z organi za spremljanje, 
tako da preučuje sklepne ugotovitve in 
priporočila ustreznih organov za 
spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti in zaveze, ki jih je treba sprejeti in so navedene v členu 9(1), se nanašajo tudi na 
redno spremljanje in udeležbo ter sodelovanje pri postopkih spremljanja. Zato je pomembno, 
da je ta vidik vključen pri rednem vrednotenju, ki ga mora opravljati Evropska komisija.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija ob ustreznem upoštevanju 
varstva zaupnih podatkov v smislu 
člena 37a Evropskemu parlamentu 
posreduje poročilo, v katerem predstavi 
svoje ugotovitve in utemeljene sklepe v 
zvezi z vsemi zadevnimi vprašanji, ki se 
nanašajo na dejansko stanje in pravno 
podlago. Komisija objavi poročilo 
najpozneje šest mesecev po njegovi 
predložitvi Evropskemu parlamentu.
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Or. en

Obrazložitev

Potrebno je uskladiti zaščitne določbe v uredbi GSP z drugimi uredbami o zaščiti, ki jih je 
sprejela Evropska unija, ter Evropski parlament v celoti obveščati o teh pomembnih vidikih 
izvajanja uredbe. Vendar potrebujemo posebne določbe glede zaupnosti, kot je bilo 
poudarjeno v horizontalnih predlogih sprememb v tako imenovanem omnibusu I 
(KOM(2011)0082).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 27 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, 
da pogoji iz člena 22(1) niso izpolnjeni, 
Komisija v skladu s postopkom preverjanja 
iz člena 38(3) sprejme sklep, s katerim 
konča preiskavo in postopek. Tak sklep se 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
Preiskava se šteje za končano, če se v rokih 
iz člena 24(4) ne objavi noben sklep, pri 
čemer morebitni nujni preventivni ukrepi 
samodejno prenehajo veljati.

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, 
da pogoji iz člena 22(1) niso izpolnjeni, 
Komisija v skladu s postopkom preverjanja 
iz člena 38(3) sprejme sklep, s katerim 
konča preiskavo in postopek. Tak sklep se 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
Preiskava se šteje za končano, če se v rokih 
iz člena 24(4) ne objavi noben sklep, pri 
čemer morebitni nujni preventivni ukrepi 
samodejno prenehajo veljati. Vse carinske 
dajatve, ki so bile zbrane zaradi teh 
začasnih ukrepov, je treba povrniti.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je uskladiti zaščitne določbe v uredbi GSP z drugimi uredbami o zaščiti, ki jih je 
sprejela Evropska unija. Če pogoji za ponovno uvedbo običajne dajatve skupne carinske 
tarife niso izpolnjeni, je treba upravičencu vrniti denar.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja Komisija 1. januarja vsako leto na 

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja Komisija 1. januarja vsako leto na 
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lastno pobudo in v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(2) ukine tarifne 
preferenciale iz členov 7 in 13 za izdelke iz 
oddelka GSP 11(b) ali izdelke, ki spadajo v 
oznake kombinirane nomenklature 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 in 38249097, kadar 
uvoz takih izdelkov, navedenih v Prilogi V 
ali IX, kot je ustrezno, izhaja iz države 
upravičenke in se njegova skupna vrednost:

lastno pobudo in v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(2) ukine tarifne 
preferenciale iz členov 7 in 12 za izdelke iz 
oddelkov GSP 11(a) in 11(b) ali izdelke, ki 
spadajo v oznake kombinirane 
nomenklature 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 in 
38249097, kadar uvoz takih izdelkov, 
navedenih v Prilogi V ali IX, kot je 
ustrezno, izhaja iz države upravičenke in se 
njegova skupna vrednost:

Or. en

Obrazložitev

Posebne zaščitne klavzule za tekstil bi se morale uporabljati tako za tekstil kot za oblačila. Ne 
obstajajo zadostni gospodarski ali tehnični razlogi za upravičenje različne obravnave med 
dvema sektorjema. Obstaja tudi sklicevanje na člen v izvirnem besedilu, ki ga je treba 
popraviti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri izdelkih iz oddelka GSP 11(b) 
preseže delež iz odstavka 2 Priloge VI 
vrednosti izdelkov iz oddelka GSP 11(b), 
ki jih Evropska unija uvozi iz vseh držav in 
ozemelj iz Priloge I v katerem koli 12-
mesečnem obdobju.

(b) pri izdelkih iz oddelkov GSP 11(a) in 
11(b) preseže delež iz odstavka 2 
Priloge VI vrednosti izdelkov iz oddelkov
GSP 11(a) in 11(b), ki jih Evropska unija 
uvozi iz vseh držav in ozemelj iz Priloge II
v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Posebne zaščitne klavzule za tekstil bi se morale uporabljati tako za tekstil kot za oblačila. Ne 
obstajajo zadostni gospodarski ali tehnični razlogi za upravičenje različne obravnave med 
dvema sektorjema. Obstaja tudi napaka v izvornem besedilu predloga Komisije, saj se 
sklicuje na napačno prilogo.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja se lahko za izdelke iz poglavij 
od 1 do 24 skupne carinske tarife, kot je 
določena v Uredbi (EGS) št. 2658/87, s 
poreklom iz držav upravičenk uporabi 
poseben nadzorni mehanizem za 
preprečevanje motenj na trgih Evropske 
unije. Komisija na lastno pobudo ali na 
zahtevo države članice po posvetovanju z 
odborom za ustrezno skupno tržno ureditev 
na področju kmetijstva ali ribištva v skladu 
s postopkom preverjanja iz člena 38(3)
sklene, ali bo uporabila ta posebni nadzorni 
mehanizem, in opredeli izdelke, za katere 
se bo ta nadzorni mehanizem uporabljal.

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja se lahko za izdelke iz poglavij 
od 1 do 24 skupne carinske tarife, kot je 
določena v Uredbi (EGS) št. 2658/87, s 
poreklom iz držav upravičenk uporabi 
poseben nadzorni mehanizem za
preprečevanje motenj na trgih Evropske 
unije. Komisija na lastno pobudo ali na 
zahtevo države članice po posvetovanju z 
odborom za ustrezno skupno tržno ureditev 
na področju kmetijstva ali ribištva v skladu 
s postopkom svetovanja iz člena 38(2)
sklene, ali bo uporabila ta posebni nadzorni 
mehanizem, in opredeli izdelke, za katere 
se bo ta nadzorni mehanizem uporabljal.

Or. en

Obrazložitev

Za sprejetje nadzornih ukrepov bi morali zaradi učinka teh ukrepov in njihove zaporedne 
logike v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov uporabiti postopek svetovanja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v šestih tednih po koncu 
vsakega četrtletja Eurostatu pošljejo 
statistične podatke o izdelkih, ki so bili v 
tem četrtletju dani v carinski postopek 
sprostitve v prosti promet v okviru tarifnih 
preferencialov na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 471/2009. Iz teh podatkov, ki se 
predložijo z navedbo oznak kombinirane 
nomenklature in, kjer je to ustrezno, oznak 
TARIC, so po državah porekla razvidne 

2. Države članice v obdobju, določenem v 
členu 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 
471/2009, Eurostatu pošljejo statistične 
podatke o izdelkih, ki so bili v tem 
mesečnem referenčnem obdobju dani v 
carinski postopek sprostitve v prosti 
promet v okviru tarifnih preferencialov na 
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 471/2009. Iz 
teh podatkov, ki se predložijo z navedbo 
oznak kombinirane nomenklature in, kjer 
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vrednosti, količine in morebitne dodatne 
enote, ki se zahtevajo v skladu z 
opredelitvami iz te uredbe.

je to ustrezno, oznak TARIC, so po 
državah porekla razvidne vrednosti, 
količine in morebitne dodatne enote, ki se 
zahtevajo v skladu z opredelitvami iz te 
uredbe. Eurostat mora razširjati te 
statistične podatke v skladu s členom 10 te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti za vse sodelujoče akterje in tudi za to, da se izvoznikom in 
uvoznikom omogoči, da se zavedajo tveganja morebitne gradacije proizvoda, morajo biti 
statistični podatki redno na razpolago, v skladu z določbami, predvidenimi za druge 
trgovinske statistične podatke.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da bosta morala biti Evropski parlament in Svet vse od sprejetja Lizbonske 
pogodbe hkrati obveščena, ta odstavek pa se ponavadi vključi v člen, ki določa sprejetje 
delegiranega akta.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37a
1. Informacije, prejete v skladu s to 
uredbo, se uporabijo samo v namene, 
zaradi katerih so bile zahtevane.
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2. Nobene zaupne informacije in nobene 
informacije, predložene na zaupni osnovi, 
ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne 
razkrijejo brez posebnega dovoljenja 
osebe, ki je te informacije predložila.
3. Vsaka zahteva za zaupnost navaja 
razloge, zaradi katerih so informacije 
zaupne. Če oseba, ki je informacije 
predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti 
dovoliti njihovega razkritja v splošnem 
smislu ali če se izkaže, da zahteva za 
zaupno obravnavo ni upravičena, se 
zadevne informacije lahko zanemarijo.
4. Informacije se v vsakem primeru štejejo 
kot zaupne, če je verjetno, da bi njihovo 
razkritje bistveno škodovalo osebi, ki jih je 
predložila, ali viru takih informacij.
5. Odstavki 1 do 4 ne izključujejo 
sklicevanja organov Unije na splošne 
informacije in predvsem na razloge, na 
katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s 
to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo 
zakonite interese zadevnih fizičnih in 
pravnih oseb, da se njihove poslovne 
skrivnosti ne razkrijejo.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je uskladiti zaščitne določbe v uredbi GSP z drugimi uredbami o zaščiti, ki jih je 
sprejela Evropska unija, ter Evropski parlament v celoti obveščati o teh pomembnih vidikih 
izvajanja uredbe. Vendar potrebujemo posebne določbe glede zaupnosti, kot je bilo 
poudarjeno v horizontalnih predlogih sprememb v tako imenovanem omnibusu I 
(KOM(2011)0082).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4 – drugi pododstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 
pisnim postopkom, se pisni postopek 
zaključi brez izida, če v roku za 
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predložitev mnenja tako odloči predsednik 
odbora ali če to zahteva večina članov 
odbora.

Or. en

Obrazložitev

Treba je tudi specificirati postopek v primeru, da se mnenje, zahtevano v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) št. 182/2011, pridobi s pisnim postopkom.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 39 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Svetu in Evropskemu 
parlamentu vsaki dve leti predloži poročilo 
o učinkih sheme, ki zajema zadnje 
dvoletno obdobje in vse preferencialne 
režime iz člena 1(2).

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
predloži letno poročilo o uporabi in 
izvajanju te uredbe. Poročilo zajema vse 
preferencialne režime iz člena 1(2), 
vključno z obveznostmi, ki zadevajo ovire 
za trgovino, in predstavi povzetek 
statističnih podatkov ter razvoj trgovine z 
državami upravičenkami in ozemlji.
2. Odbor za splošne preferenciale in 
Evropski parlament na podlagi poročila 
preučita učinke sheme. Evropski 
parlament lahko Komisijo povabi na sejo 
svojega pristojnega odbora, da bi 
predstavila in pojasnila morebitna 
vprašanja, povezana z izvajanjem te 
uredbe.
3. Komisija poročilo objavi najpozneje 
šest mesecev po predložitvi Odboru za 
splošne preferenciale in Evropskemu 
parlamentu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so v uredbi jasno določene obveznosti poročanja.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Shema se lahko uporablja deset let od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe. 
Datum poteka veljavnosti pa ne velja niti 
za posebne režime za najmanj razvite 
države niti za nobene druge določbe te 
uredbe, kadar se uporabljajo v zvezi s tem 
režimom.

Or. en

Obrazložitev

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration. 
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga V – novo besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka 
HS Poimenovanje Občutljivost/neobčutl

jivost

280519
Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, brez natrija in 
kalcija NO
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280530
Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove 
medsebojne mešanice in zlitine NO

281820 Aluminijev oksid (razen umetnega korunda) NO

310221 Amonijev sulfat NO

310240
Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom 
ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi NO

310250 Natrijev nitrat NO

310260
Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in 
amonijevega nitrata NO

780199 Svinec, surov, razen neobdelani, ki ni naveden v 78.01 NO

810194
Volfram, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s 
sintranjem NO

810411 Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas. % magnezija NO

810419 Surov magnezij (razen 8104.11) NO

810720 Kadmij, surov; prah NO

810820 Titan, surov; prah NO

810830 Odpadki in ostanki iz titana NO

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je veliko gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja 
možnost za povečanje seznama proizvodov, da se poveča razvojni potencial teh držav. Pri 
povečanju seznama proizvodov morajo imeti seveda izbrani proizvodi izreden pomen za 
države, ki ostajajo v shemi, pri čemer je treba paziti, da se ne škodi industriji najmanj razvitih 
držav in EU.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga V – novo besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka HS Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

3103 10 Superfosfati O

3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri 
gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; 
izdelki iz poglavja 31 v tabletah ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do vključno 10 kg

O

ex Poglavje 32 Ekstrakti za strojenje ali barvanje; barve, pigmenti in druga 
barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; barve in 
laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; 
razen izdelkov iz tarifnih številk 3204 in 3206 ter izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 
(strojilni ekstrakti evkaliptusa), ex 3201 90 90 (strojilni 
ekstrakti, dobljeni iz sadežev „gambier“ in mirobolan) in 
ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti rastlinskega izvora)

NO

3204 Sintetična organska barvila, kemično določena ali 
nedoločena; preparati na osnovi sintetičnih organskih 
barvil, navedeni v opombi 3 k poglavju 32 o sintetičnih 
organskih barvilih; sintetični organski proizvodi, ki se 
uporabljajo kot fluorescenčna belila ali kot luminofori, 
kemično opredeljeni ali neopredeljeni

O

3206 Druga barvilna sredstva; preparati, navedeni v opombi 3 k 
poglavju 32, razen tistih iz tarifnih številk 3203, 3204 ali 
3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot 
luminofori, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

O

Poglavje 33 Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in 
toaletni izdelki

NO

Poglavje 34 Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni 
proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter 
zobarski preparati na osnovi mavca

NO

3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska 
lepila

O
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3502 90 90 Albuminati in drugi derivati albumina NO

3503 00 Želatina (vključno z želatino v pravokotnih (vključno 
kvadratnih) listih, po površini obdelano ali ne ali barvano) 
in njeni derivati; želatina iz ribjih mehurjev; druga lepila 
živalskega izvora, razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 
3501

NO

3504 00 00 Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in 
njihovi derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; prah iz kož, strojenih s kromom ali ne

NO

3505 10 50 Škrobi, esterificirani ali eterificirani NO

3506 Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za 
lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva 
za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in 
sredstva za lepljenje, v pakiranjih do vključno 1 kg neto 
mase

NO

3507 Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu

O

Poglavje 36 Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; nekateri vnetljivi preparati

NO

Poglavje 37 Izdelki za fotografske in kinematografske namene NO

ex Poglavje 38 Razni kemijski izdelki, razen izdelkov iz tarifnih številk 3802 
in 3817 00, tarifnih podštevilk 3823 12 00 in 3823 70 00 ter 
tarifne številke 3825, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 
3809 10 in 3824 60

NO

3802 Aktivno oglje; aktivirani naravni mineralni proizvodi; 
živalsko oglje, vključno rabljeno živalsko oglje

O

3817 00 Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen tistih iz 
tarifne številke 2707 ali 2902

O

3823 12 00 Oleinska kislina O

3823 70 00 Industrijski maščobni alkoholi O

3825 Ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih 
industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; 
komunalni odpadki; kanalizacijsko blato; drugi odpadki, 
navedeni v opombi 6 k poglavju 38

O

Or. en

Obrazložitev

V Prilogi V predloga Komisije je bil izraz "6b" pomotoma izbrisan. Oddelek GSP 6b bi moral 
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zajemati tarifne številke, ki so navedene v tem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga IX – novo besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka 
HS Poimenovanje Občutljivost/neobčutlji

vost

280519
Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, brez natrija in 
kalcija NO

280530
Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove 
medsebojne mešanice in zlitine NO

281820 Aluminijev oksid (razen umetnega korunda) NO

780199 Svinec, surov, razen neobdelani, ki ni naveden v 78.01 NO

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je veliko gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja 
možnost za povečanje seznama proizvodov, da se poveča razvojni potencial teh držav. Pri 
povečanju seznama proizvodov morajo imeti seveda izbrani proizvodi izreden pomen za 
države, ki ostajajo v shemi, pri čemer je treba paziti, da se ne škodi industriji najmanj razvitih 
držav in EU.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska unija (EU) od leta 1971 dodeljuje nerecipročne trgovinske preferenciale v obliki 
nižjih tarif za blago iz držav v razvoju, kadar vstopajo na evropski trg prek sheme splošnih 
tarifnih preferencialov (shema GSP). Ta shema je del njene skupne trgovinske politike v 
skladu s splošnimi določbami, ki urejajo zunanje ukrepe EU, in se je pred tem izvajala s 
pomočjo uredb Sveta. Zadnja shema je iz leta 2008 in jo je treba pregledati. Uredba bo prvič 
sprejeta v rednem zakonodajnem postopku, ki se uporablja po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe.

Cilj tega osrednjega trgovinskega instrumenta je omogočiti državam v razvoju, da bolje 
sodelujejo v mednarodni trgovini in tako ustvarjajo dodatne prihodke od izvoza, s katerimi 
podpirajo rast prihodkov in izvajanje svojega lastnega trajnostnega razvoja ter strategij za 
politiko zmanjševanja revščine.

Vrednost uvoza EU v okviru sheme je v letu 2009 znašala približno 60 milijard EUR, kar je 
4 % celotnega uvoza EU.

Shema zajema tri ločene režime preferencialov:
– standardni GSP;
– posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP +), ki zagotavlja 
dodatno znižanje tarif v podporo ranljivim državam v razvoju pri ratifikaciji in izvajanju 
ustreznih mednarodnih konvencij za zaščito temeljnih človekovih pravic in pravic delavcev, 
pa tudi standardov dobrega upravljanja;
– režim Vse razen orožja (EBA), v okviru katerega so vsi izdelki iz najmanj razvitih držav, 
razen orožja in streliva, oproščeni vseh uvoznih dajatev ali kvot v EU.

Novi zakonodajni predlog ohranja to splošno strukturo, a v shemo uvoza iz držav v razvoju 
uvaja številne spremembe, katerih namen je „uvozne preferenciale usmeriti k državam v 
razvoju, ki jih najbolj potrebujejo“. V praksi to pomeni, da bodo preferenciali umaknjeni iz 
nekaterih držav, s čimer se bodo povečala vrednost preferencialov tistih, ki ostajajo v shemi. 
Gre za proces, ki bi ga lahko poimenovali „konsolidacija preferencialov“.

1. Geografska pokritost

Najvidnejša sprememba v novem predlogu so nova merila, oblikovana za boljše izkoriščanje 
prednosti preferencialov, ki bi bistveno zmanjšala število upravičencev iz 176 držav, kolikor 
jih je sedaj, na približno 80. Do tega bo prišlo zaradi treh vidikov predloga:

a) države, ki uporabljajo drugačen preferencialni režim, predvsem sporazume o prosti 
trgovini, ne bodo več upravičenke GSP;

b) iz sheme so izvzete tudi čezmorske države in ozemlja EU, ZDA in Avstralije;
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c) države, ki jih je Svetovna banka tri zaporedna leta neposredno pred posodobitvijo 
seznama držav upravičenk uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom, ne bodo 
več koristile prednosti preferencialov. Med državami, ki bi izgubile preferencial, so na primer 
Kuvajt, Savdska Arabija, Rusija, Brazilija in Katar.

Medtem ko prvi dve merili skoraj gotovo nista sporni, bo tretje merilo povzročilo, da bodo 
države, ki bodo izgubile preferenciale GSP, obdržale le še status države z največjimi 
ugodnostmi, zlasti če je preferencialna stopnja za izvožene proizvode visoka. Vzrok za ta 
predlog je v zmanjšanju konkurence za manj razvite države. Po trditvah Komisije so dandanes 
najbolj razvite države največje upravičenke do preferencialov GSP, saj opravijo približno 40 
% uvoza GSP. Številne se trenutno pogajajo o dvostranskih sporazumih z Evropsko unijo, kar 
je jasen znak, da potrebujejo drugačne trgovinske odnose. Ta predlog bi lahko EU obenem 
zagotovil večji vzvod v pogajanjih.

V zvezi s tem velja omeniti, da indeks Svetovne banke v uredbi GSP ni novost. V sedanji 
uredbi iz leta 2008 je navedeno, da bi bilo treba države z visokim dohodkom izvzeti iz sheme, 
vendar je bilo to merilo vezano na merilo ranljivosti (pet največjih oddelkov izvoza v EU 
znaša največ 75 % celotne vrednosti), zato ni bila v praksi na podlagi teh meril izključena 
nobena država.

Poročevalec meni, da je izjemno pomembna možnost zanašanja na objektivna, stabilna in 
mednarodno priznana merila, ki bi prestala tudi preskus v STO, zato je videti, da ima indeks 
Svetovne banke le malo tekmecev. Zato glede tega ni bil vložen noben predlog spremembe. 
Vendar pa je treba spremeniti predlagana prehodna obdobja, da se zagotovi, da države, ki so 
do datuma začetka veljavnosti uredbe sklenile dvostranske sporazume z EU, ne izgubijo 
svojih preferencialov, če jih zaradi postopka ratifikacije ne morejo uporabljati, saj bi to vodilo 
k trgovinskim motnjam.

2. Pravila o poreklu

Poleg tega je treba razjasniti posledice za trgovino, zlasti na regionalni ravni, če bi se število 
upravičencev GSP in posledično tudi število držav, ki lahko koristijo izboljšanja pravila o 
poreklu GSP, precej zmanjšalo. Ta nova pravila o poreklu omogočajo možnost regionalne 
kumulacije in vpeljujejo pojem enotnega preoblikovanja. Če so sosednje trgovinske partnerice 
izključene iz sheme, bi to lahko znatno vplivalo na države, ki ostanejo upravičenke GSP, in na 
njihovo zmožnost uvažanja in izvažanja izdelkov za nadaljnjo obdelavo. Če bi ena ali dve 
državi v eni od sedanjih regij podpisali prostotrgovinski sporazum z EU, bi to vplivalo na 
možnosti preostalih upravičenk GSP, razen v primeru, da se predvidijo posebne določbe. 
Jasno je, da je mora Komisija te posledice dodatno razviti in tesno spremljati, zanje pa veljajo 
posebni pogoji poročanja.

3. Seznam proizvodov

Z zmanjšanjem števila upravičencev je prišlo tudi do precejšnjega zmanjšanje obsega 
preferencialov za države v razvoju. Med upravičenci, ki so ostali, je veliko držav, ki se, 
čeprav niso najmanj razvite države, spopadajo z visoko ravnijo revščine in sorazmerno nizkim 
indeksom človekovega razvoja. Poročevalec meni, da bi pregled sheme GSP moral imeti za 
namen razširitev koristi na revnejše države, ki ostajajo v shemi, da se poveča njihov razvojni 
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potencial. Če bodo izvzeta konkurenčnejša gospodarstva, bi bilo mogoče v večji meri 
zmanjšati tarife, saj je dandanes to zmanjšanje pogosto tako majhno, da ne odtehta niti 
dodatne birokracije, ki nastane pri zahtevanju preferencialov. Na seznam proizvodov bi lahko 
dodali tudi nekatere proizvode, ki so posebej pomembni za države v razvoju, hkrati pa bi 
pazili, da ne bi spodkopali preferencialov najmanj razvitih držav za proizvode, ki so najbolj 
pomembni zanje.

4. Gradacija

Gradacija pomeni, da sektor proizvodov iz določene države izgubi preferencial, ko postane 
preveč konkurenčen na trgu EU. Po shemi iz leta 2008 se gradacija uporabi, kadar povprečen 
uvoz oddelka iz posamezne države v treh letih preseže 15 % uvoza (ali 12,5 % za tekstil) GSP 
enakega izdelka iz vseh držav upravičenk do GSP. Komisija sedaj predlaga, da se število 
sektorjev proizvodov poveča z 21 na 32, da bi poenotili kategorije. Pragovi so se dvignili na 
17,5 % in 14,5 %, a Komisija pravi, da je to v veliki meri prilagoditev na nove razmere, ne pa 
dejansko povečanje.

Poročevalec je zadovoljen, da so sektorji proizvodov postali podrobnejši in s tem bolj 
naklonjeni ciljnemu sistemu gradacije, in ne predlaga sprememb pragov. Evropski parlament 
bi moral v prihodnje vseeno tesno spremljati vpliv tega predloga.

5. GSP +

Eden navedenih ciljev predlagane reforme je dodatno spodbujati temeljne človekove pravice 
in pravice delavcev, pa tudi načela trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja, z 
zagotavljanjem spodbud, po zaslugi katerih bi se več držav pridružilo shemi GSP+. GSP+ je 
pomembno orodje za spodbujanje in varovanje temeljnih človekovih pravic in načel 
trajnostnega razvoja.

Če se bodo ohranila predlagana merila za skupno shemo, bo od sedanjih 15 upravičencev 
dejansko ostalo upravičenih le nekaj, bodisi ker so z EU podpisali sporazum o prosti trgovini 
(Srednja Amerika, Peru in Kolumbija) bodisi ker so napredovale v države z višjim srednjim 
dohodkom. Po izračunih Komisije bodo le tri nove države upravičene, če bodo izpolnile vsa 
merila.

Poročevalce pozitivno ocenjuje predloge Komisije za to posebno shemo, ki vključuje:

– seznam 27 konvencij, ki morajo biti ratificirane, da lahko postanejo upravičene; 
– gospodarska merila, vključno z 2-odstotnim pragom deleža uvoza (namesto 1-odstotnim), in 
ohranitev merila za diverzifikacijo;
– odpravo gradacije za izdelke;
–odpravo rokov za vloge;

– preglednejši sistem za spremljanje in učinkovitejši mehanizem za preklic.

6. Zaščitni ukrepi

Nova uredba vsebuje tudi številne zaščitne in nadzorne ukrepe, podobno kot že v preteklosti. 
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Na novo pa so bili opredeljeni postopki, ki sprožijo zaščitne ukrepe, saj jih imajo proizvajalci 
iz EU sedaj pravico zahtevati v skladu z zakonodajo. Ti postopki temeljijo na preizkusu z 
nizko toleranco: „resne motnje“, torej „poslabšanje gospodarskega in/ali finančnega 
položaja“, bodo odslej že dovolj in bodo nadomestile bolj ohlapne „resne težave“. Ohranili se 
bodo posebni zaščitni ukrepi za tekstilni, kmetijski in ribiški sektor, pragovi pa bodo 
prilagojeni tistim iz mehanizma gradacije. Poročevalec predlaga, da se področje uporabe 
posebnih zaščitnih ukrepov za tekstil razširi in vključi ves tekstil in ne samo oblačila.

7. Postopek odločanja

Ne le, da se za novi zakonodajni predlog uporablja redni zakonodajni postopek, temveč je 
treba vključiti tudi nove določbe za postopek odločanja v skladu z Lizbonsko pogodbo, s 
sklicevanjem na izvedbene in delegirane akte. Ni treba posebej poudariti, da bo vloga 
Evropskega parlamenta pod to uredbo povsem drugačna kot v preteklosti, tudi ko gre za 
odločitve med izvajanjem uredbe. Videti je, da se Komisija na splošno povečini strinja s 
stališčem Evropskega parlamenta o interpretaciji pogodbe na področju razlikovanja med 
različnima postopkoma, postopek z delegiranimi akti pa se bo uporabljal zelo pogosto. Uredbi 
GSP je priloženih veliko prilog, ki bi jih sprejeli kot delegirane akte, predvsem zaradi dejstva, 
da so številni pragovi ipd. izračunani na podlagi skupnega uvoza GSP, ki se seveda sčasoma 
spreminjajo, zato jih bo treba nenehno prilagajati. Na tem področju poročilo uvaja predloge 
sprememb za uskladitev te uredbe z drugo zakonodajo EU o zaščitnih ukrepih.

8. Trajanje uredbe

Komisija predlaga, da se za uredbo ne določi rok poteka ali rok obnovitve. Po petih letih je 
predvidena revizija. Ker gre za prvo sprejetje uredbe po rednem zakonodajnem postopku in 
glede na predlagane večje spremembe, se predlaga vpeljava omejenega desetletnega obdobja. 
Še vedno bi šlo za precejšnjo izboljšavo v primerjavi s trenutnim stanjem, obdobje pa bi bilo 
tudi dovolj dolgo, da bi gospodarskim subjektom zagotovilo stabilnost in predvidljivost.


