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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.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali 
so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni 
prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2014)0386),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0039/2014),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje 
zadeve (A8-0000/2015),

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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) ) Uredba (ES) št. 1215/2009 ne 
omogoča začasne ukinitve odobrenih 
izjemnih trgovinskih ukrepov v primeru
resnih in sistematičnih kršitev temeljnih 
načel človekovih pravic, demokracije in 
pravne države s strani upravičencev.
Ustrezno je uvesti tako možnost ter tako 
zagotoviti, da je mogoče hitro ukrepati v 

(2) Uredba (ES) št. 1215/2009 ne omogoča 
začasne ukinitve odobrenih izjemnih 
trgovinskih ukrepov v primeru kršitev 
temeljnih načel človekovih pravic, 
demokracije in pravne države s strani 
upravičencev. Ustrezno je uvesti tako 
možnost ter tako zagotoviti, da je mogoče 
hitro ukrepati v primeru kršitev temeljnih 
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primeru resnih in sistematičnih kršitev 
temeljnih načel človekovih pravic, 
demokracije in pravne države v eni od 
držav in ozemelj, ki sodelujejo ali so 
povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim 
procesom Evropske unije.

načel človekovih pravic, demokracije in 
pravne države v eni od držav in ozemelj, ki 
sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-
pridružitvenim procesom Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) ) Vendar Bosna in Hercegovina še ni 
sprejela prilagoditve trgovinskih koncesij, 
ki so bile odobrene v okviru začasnega 
sporazuma, da bi se upoštevala 
preferencialna tradicionalna trgovina med 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino v 
okviru Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini (CEFTA). V primeru, da do 
sprejetja te uredbe sporazum o prilagoditvi 
trgovinskih koncesij, določenih v okviru 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 
in začasnega sporazuma, ne bo podpisan in 
ga Evropska unija ter Bosna in 
Hercegovino ne bosta začasno uporabljali, 
bi bilo treba s 1. januarjem 2016 začasno 
ukiniti preferenciale, ki so bili odobreni 
Bosni in Hercegovini. Ko bosta Bosna in 
Hercegovina ter Evropska unija podpisali 
in začeli začasno uporabljati sporazum o 
prilagoditvi trgovinskih koncesij v okviru 
začasnega sporazuma, bi bilo treba te 
preferenciale ponovno uporabljati –

(7) ) Vendar Bosna in Hercegovina še ni 
sprejela prilagoditve trgovinskih koncesij, 
ki so bile odobrene v okviru začasnega 
sporazuma, da bi se upoštevala 
preferencialna tradicionalna trgovina med 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino v 
okviru Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini (CEFTA). V primeru, da do 
sprejetja te uredbe sporazum o prilagoditvi 
trgovinskih koncesij, določenih v okviru 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 
in začasnega sporazuma, ne bo podpisan in 
ga Evropska unija ter Bosna in 
Hercegovino ne bosta začasno uporabljali, 
bi bilo treba s 1. januarjem 2016 začasno 
ukiniti preferenciale, ki so bili odobreni 
Bosni in Hercegovini. Ko bosta Bosna in 
Hercegovina ter Evropska unija podpisali 
in začeli začasno uporabljati sporazum o 
prilagoditvi trgovinskih koncesij v okviru 
začasnega sporazuma, bi bilo treba te 
preferenciale ponovno uporabljati – Bosna 
in Hercegovina ter Evropska unija bi si 
morali prizadevati za vzajemno 
sprejemljivo rešitev pri prilagoditvi 
začasnega sporazuma, zlasti glede 
čezmejne trgovine,

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Upoštevati je treba stalni napredek, ki 
ga na poti do članstva v Evropski uniji 
dosegajo posamezne države in ozemlja 
zahodnega Balkana, pa tudi pristop 
Hrvaške k Evropski uniji, zaradi česar je 
treba prilagoditi začasni sporazum z 
Bosno in Hercegovino. V tem kontekstu je 
treba upoštevati tudi odločno zavezanost 
evropski perspektivi Bosne in 
Hercegovine, kot je to razvidno iz sklepov 
Sveta za zunanje zadeve z dne 15. 
decembra 2014. V sklepih je še ponovno 
izražena potreba po tem, da politično 
vodstvo Bosne in Hercegovine utrdi 
reforme, ki so potrebne za priključitev 
EU, da se morajo te reforme izvajati v 
vseh ustreznih institucijah in da je treba 
doseči funkcionalnost in učinkovitost na 
vseh ravneh vodenja, da bo Bosna in 
Hercegovina pripravljena na prihodnje 
članstvo v EU,

Or. en

Predlog spremembe4

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Uvodna izjava 14 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

-1. vstavi se naslednja uvodna izjava:

„(14a) Za ustrezen demokratični nadzor 
nad uporabo te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
PDEU v zvezi s potrebnimi spremembami 
in tehničnimi prilagoditvami Priloge I in 
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II zaradi spremembe oznak kombinirane 
nomenklature in pododdelkov TARIC, 
zaradi prilagoditev po dodelitvi 
trgovinskih preferencialov iz drugih 
režimov med Unijo ter državami in ozemlji 
iz te uredbe in zaradi začasne ukinitve 
ugodnosti v skladu s to uredbo v primeru 
neupoštevanja pogojev učinkovitega 
upravnega sodelovanja za preprečevanje 
goljufij, pogojev v zvezi s človekovimi 
pravicami in načeli pravne države ter 
pogojev v zvezi z izvajanjem učinkovitih 
gospodarskih reform in vključevanjem v 
regionalno sodelovanje. 
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način. Zagotoviti bi morala vse 
informacije in dokumentacijo o svojih 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru priprav in izvajanja delegiranih 
aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija 
zagotoviti ustrezno vključitev Evropskega 
parlamenta na podlagi najboljših praks iz 
prejšnjih izkušenj na drugih področjih 
politik, da se ustvarijo najboljši možni 
pogoji za nadzor delegiranih aktov, ki ga 
bo Evropski parlament izvajal v 
prihodnje;“

Or. en

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 1215/2009 je bila od sprejetja dalje že nekajkrat spremenjena. Uporaba 
delegiranih aktov je bila uvedena z Uredbo št. 1336/2011, ki pa ne vsebuje uvodne izjave, ki 
bi pojasnjevala uporabo teh aktov. Poročevalec predlaga uporabo delegiranih aktov v 
prihodnjih primerih, da bi Komisija na ta način lahko izvajala ustrezen demokratični nadzor 
nad uporabo temeljne uredbe. To bi bilo treba jasno opredeliti v posebni uvodni izjavi, ki bi 
bila v skladu s skupnim sporazumom o uporabi delegiranih aktov, dogovorjenim med 
Parlamentom in Svetom.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 2 – odstavek 1 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) države in ozemlja iz člena 1 se vzdržijo 
resnih in sistematičnih kršitev človekovih 
pravic, vključno s temeljnimi pravicami 
delavcev, temeljnih načel demokracije in
pravne države.“;

(d) države in ozemlja iz člena 1 spoštujejo 
demokratična načela, človekove pravice in 
temeljne svoboščine ter načela pravne 
države.

Or. en

Obrazložitev

Predlog COM je zasnovan tako, da bi zapolnil vrzel v Uredbi št. 1215/2009 (ki ne vsebuje 
klavzule o človekovih pravicah) in bi bilo možno trgovinske preferenciale začasno ukiniti, če 
bi bile ugotovljene kršitve temeljnih načel v zvezi s človekovimi pravicami in temeljnimi 
svoboščinami oziroma pravno državo. A besedilo predloga Komisije ni povsem zadovoljivo. V 
skladu s københavnskimi merili bi bila primernejša pozitivna formulacija te klavzule.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 2 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) Odstavek 3 člena 2 se spremeni:

3. V primeru, da država ali ozemlje ne 
spoštuje odstavka 1 ali 2, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti sklene, da se upravičenje 
do ugodnosti iz te uredbe za zadevno 
državo ali ozemlje v celoti ali deloma 
opusti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 8(4).

3. V primeru, da država ali ozemlje ne 
spoštuje točke (a) ali (b) odstavka 1, lahko 
Komisija z izvedbenimi akti sklene, da se 
upravičenje do ugodnosti iz te uredbe za 
zadevno državo ali ozemlje v celoti ali 
deloma opusti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 8(4).“

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu spremembe 6 poročevalec predlaga uporabo postopka delegiranih aktov za 
začasno ukinitev preferencialov v primeru neizpolnjevanja pogojev učinkovitega upravnega 
sodelovanja za preprečevanje goljufij, pogojev v zvezi s človekovimi pravicami in načeli 
pravne države ter pogojev v zvezi z izvajanjem učinkovitih gospodarskih reform in 
vključevanjem v regionalno sodelovanje. Zaradi tega je treba spremeniti člen 2(3), da se v teh 
treh primerih odpravi uporaba izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1b (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 7 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 7 se vstavi naslednja točka:

(c) popolna ali delna začasna ukinitev 
upravičenosti države ali ozemlja do 
ugodnosti iz te uredbe, če ta država ali 
ozemlje ne izpolnjuje pogojev iz točk (c) in 
(d) člena 2(1) in člena 2(2) uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec predlaga uporabo postopka delegiranih aktov za začasno ukinitev preferencialov 
v primeru neizpolnjevanja pogojev učinkovitega upravnega sodelovanja za preprečevanje 
goljufij, pogojev v zvezi s človekovimi pravicami in načeli pravne države ter pogojev v zvezi z 
izvajanjem učinkovitih gospodarskih reform in vključevanjem v regionalno sodelovanje. Po 
mnenju poročevalca je možnost ukrepanja Komisije v teh treh primerih prevelika in je 
potrebna vključitev sozakonodajalcev. (Glej tudi obrazložitev).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1c (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 10 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1c) V členu 10(1) se spremeni uvodni del:
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1. Če Komisija ugotovi, da obstajajo 
zadostni dokazi, o goljufiji ali opustitvi 
zagotavljanja upravnega sodelovanja, ki se 
zahteva za preverjanje dokazil o poreklu ali 
o velikem povečanju izvoza v Skupnost 
nad stopnjo običajne proizvodne in izvozne 
zmogljivosti ali o neupoštevanju določb 
člena 2(1) s strani držav in ozemelj iz člena 
1, lahko sprejme ukrepe, da v celoti ali 
delno opusti režim, določen s to uredbo za 
obdobje treh mesecev, pod pogojem, da je 
predhodno:

1. Če Komisija ugotovi, da obstajajo 
zadostni dokazi, o goljufiji ali opustitvi 
zagotavljanja upravnega sodelovanja, ki se 
zahteva za preverjanje dokazil o poreklu ali 
o velikem povečanju izvoza v Skupnost 
nad stopnjo običajne proizvodne in izvozne 
zmogljivosti ali o neupoštevanju določb 
točk (a) in (b) člena 2(1) s strani držav in 
ozemelj iz člena 1, lahko sprejme ukrepe, 
da v celoti ali delno opusti režim, določen s 
to uredbo za obdobje treh mesecev, pod 
pogojem, da je predhodno:

Or. en

Obrazložitev

Glede na predlog, da se v primeru, če določena država ali ozemlje ne izpolnjuje pogojev 
učinkovitega upravnega sodelovanja za preprečevanje goljufij, pogojev v zvezi s človekovimi 
pravicami in načeli pravne države, uporabijo delegirani akti za začasno ukinitev 
preferencialov, je prav, da se ustrezno spremeni zaščitna določba o začasni ukinitvi 
preferencialov z izvedbenimi akti.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga Komisije

Trgovina med EU in državami zahodnega Balkana je liberalizirana na osnovi več 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, v primeru Bosne in Hercegovine pa z začasnim 
sporazumom. Za Kosovo (s katerim še ni sklenjen stabilizacijsko-pridružitveni sporazum) in 
celotno regijo od leta 2000 veljajo avtonomni trgovinski ukrepi EU. Ti enostranski 
preferenciali omogočajo neomejen in dajatev prost dostop do trga Unije za skoraj vse izdelke. 
V nasprotju s stabilizacijsko-pridružitvenimi sporazumi, po katerih preferenciale odobri vsaka 
od strank, avtonomni trgovinski ukrepi vzpostavljajo enostranski režim preferencialov v korist 
držav zahodnega Balkana. Liberalizacija tarif po stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih in 
preferenciali po uredbi (ES) št. 1215/2009 se razlikujejo, zlasti pri kmetijskih proizvodih. 
Raven ali liberalizacija pri teh proizvodih je po režimu avtonomnih trgovinskih ukrepov večja 
kot v okviru režima stabilizacijsko-pridružitvenega oziroma začasnega sporazuma. 

Obravnavani predlog Komisije vsebuje tri glavne spremembe temeljne Uredbe (ES) št. 
1215/2009: 

1. Podaljšanje sedanjih preferencialov do konca 2020:

S podaljšanjem bi države upravičenke dobile dodaten čas za uskladitev preferencialov po 
temeljni uredbi s preferenciali po stabilizacijsko-pridružitvenem oziroma začasnem 
sporazumu.

2. Uvedba tako imenovane klavzule o človekovih pravicah v uredbo o avtonomnih 
trgovinskih ukrepih

Klavzula omogoča začasno ukinitev preferencialov v primeru resnih in sistematičnih kršitev 
temeljnih načel človekovih pravic, demokracije in pravne države s strani upravičencev. 

3. Možna začasna ukinitev avtonomnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino 
(BIH) s 1. januarjem 2016

Od pristopa Hrvaške 1. julija 2013 BIH še vedno ni prilagodila začasnega sporazuma v smislu 
upoštevanja preferencialne tradicionalne trgovine med Hrvaško in BIH v okviru 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), ki je obe državi povezoval pred 1. 
julijem 2013. Posledica tega je, da kvote preferencialov, dogovorjene leta 2008 z začasnim 
sporazumom za 27 držav članic EU, zdaj uporablja 28 držav članic (po načelu „kdor prvi 
pride, prvi melje“). Metodologija, ki jo EU uporablja pri spreminjanju trgovinskih 
sporazumov po širitvi, temelji na konceptu tradicionalne trgovine med novo državo EU in 
državo s trgovinskim sporazumom z EU. Vse države zahodnega Balkana, članice sporazuma 
CEFTA, razen BIH, so se s to metodologijo strinjale in so opravile pogajanja za spremembo 
svojih sporazumov z EU. 

Z BIH so bili opravljeni trije krogi pogajanj, a sporazuma ni bilo možno doseči. V nasprotju z 
metodologijo EU BIH meni, da svojih preferencialov ne more povečati za količino 
mednarodne trgovine. Po mnenju te države bi se to lahko zgodilo le, če bi EU ponudila še 
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dodatne koncesije. 

Zaradi te pat pozicije in škode za trgovinske interese EU Komisija predlaga, da se avtonomni 
trgovinski ukrepi za BIH ne podaljšajo samodejno, ampak morajo biti odvisni od tega, ali bo 
BIH za prilagoditev začasnega sporazuma sprejela metodologijo EU. Ko se bosta BIH in EU 
sporazumeli, podpisali in začeli začasno izvajati sporazum o prilagoditvi trgovinskih koncesij, 
bodo preferenciali za BIH ponovno uveljavljeni.

Pogoji za upravičenost do preferencialov
Temeljna uredba v členu 2(1) določa več pogojev za upravičenost do preferencialnih režimov:

a) skladnost z opredelitvijo „izdelkov s poreklom“ iz Uredbe (EGS) št. 2454/93

b) upravičenke se vzdržijo uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom pri izdelkih s 
poreklom iz EU;

c) upravičenci so vključeni v učinkovito upravno sodelovanje s Skupnostjo z namenom 
preprečevanja nevarnosti goljufij.

Obravnavani predlog Komisije pa uvaja še četrti pogoj, tako imenovano klavzulo o 
človekovih pravicah. Za upravičenost do preferencialnega režima zato velja tudi naslednje: 

d) upravičenke se vzdržijo resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, vključno s 
temeljnimi pravicami delavcev, temeljnih načel demokracije in pravne države.

Temeljna uredba v členu 2(2) vsebuje še dodatni pogoj za pravico do preferencialov: 
pripravljenosti držav upravičenk za dejansko izvajanje gospodarskih reform in vzpostavitev 
regionalnega sodelovanja z drugimi državami zahodnega Balkana, zlasti z ustanavljanjem 
območij proste trgovine.
Člen 2(3) temeljne uredbe določa, da lahko Komisija v primeru, da država ali ozemlje ne 
spoštuje enega od navedenih pogojev, z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom 
pregleda, sklene, da upravičenost do ugodnosti v celoti ali deloma začasno ukine.

Predlagane spremembe:

Delegirani akti:

Eden glavnih namenov sprememb, ki jih predlaga poročevalec (AM 5, 6 in 7), je nadomestiti 
izvedbene z delegiranimi akti pri odločitvi o začasni ukinitvi preferencialov v primeru 
nespoštovanja pogojev iz člena 2(1), točki (c) in (d), in člena 2(2):

Člen 2(1):

c) upravičenci so vključeni v učinkovito upravno sodelovanje s Skupnostjo z namenom 
preprečevanja nevarnosti goljufij.

d) države in ozemlja iz člena 1 se vzdržijo resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, 
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vključno s temeljnimi pravicami delavcev, temeljnih načel demokracije in pravne države 
(uvedeno v obravnavanem predlogu Komisije)

Člen 2(2): 

„pripravljenosti držav upravičenk za dejansko izvajanje gospodarskih reform in 
vzpostavitev regionalnega sodelovanja z drugimi državami zahodnega Balkana, zlasti z 
ustanavljanjem območij proste trgovine.“

Pri odločitvi o izbiri delegiranih aktov (čl. 290 PDEU) in izvedbenih aktov (čl. 291 PDEU) bi 
morala sozakonodajalca kot glavno merilo upoštevati to, kolikšna je diskrecijska pravica 
Komisije, še zlasti pa kolikšen obseg ocene politike je potreben.

Poročevalec meni, da ima Komisija pri odločitvi o začasni ukinitvi preferencialov na osnovi 
zgoraj navedenih razlogov pomembno diskrecijsko pravico, ki daleč presega zgolj izvedbo 
odločb temeljnega akta na osnovi objektivne ocene, to pa iz naslednjih razlogov:

 temeljni akt ne predpisuje natančnih meril za oceno tega, ali so bili zgornji pogoji 
upoštevani ali ne, kar neizogibno zahteva subjektivno oceno, ki pa zdaleč presega zgolj 
izvedbo;

 v skladu s čl. 2(3) obseg začasne ukinitve ni jasno opredeljen (preferenciali začasno 
ukinjeni v celoti ali delno): ni natančnih meril za to, kako vzpostaviti obseg začasne 
ukinitve;

 čl. 2(3) še določa, da Komisija lahko začasno ukine preferencialni režim – Komisija se 
torej lahko tudi odloči, da preferencialov sploh začasno ne ukine. 

Po mnenju poročevalca kombinacija navedenih treh točk daje pomembno diskrecijsko 
pravico Komisiji pri sprejemanju odločitev o tem, ali naj začasno ukine preferenciale ali ne. 
To vodi v subjektivno oceno in presega meje izvedbe. Takšna odločitev bi se morala 
sprejeti z delegiranimi akti, kar bi sozakonodajalcema zagotovilo ustrezni nadzor.

Diskrecijska pravica glede pogojev, ki jih opredeljujejo druge določbe temeljne uredbe, je 
manjša, merila za oceno izpolnjevanja teh pogojev so veliko bolj objektivna kot v primeru 
pogojev iz člena 2(1)(c) in (d) in iz člena 2(2). Poročevalec je zato zadovoljen z uporabo 
izvedbenih aktov, ki so sprejemljivi za te primere.

S predlogom spremembe 3 k temeljni uredbi je uvedena uvodna izjava, ki pojasnjuje uporabo 
delegiranih aktov. Uredba (ES) št. 1215/2009 je bila od sprejetja dalje že nekajkrat 
spremenjena. Uporaba delegiranih aktov je bila uvedena z Uredbo št. 1336/2011, ki pa ne 
vsebuje uvodne izjave, ki bi pojasnjevala uporabo teh aktov. Poročevalec predlaga uporabo 
delegiranih aktov v prihodnjih primerih, da bi Komisija na ta način lahko izvajala ustrezen 
demokratični nadzor nad uporabo temeljne uredbe. To bi bilo treba jasno opredeliti v posebni 
uvodni izjavi, ki bi bila v skladu s skupnim sporazumom o uporabi delegiranih aktov, 
dogovorjenim med Parlamentom in Svetom.
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Drugi predlogi sprememb:

V AM 1 poročevalec EU in BIH poziva, naj si prizadevata za sklenitev dogovora o 
prilagoditvi začasnega sporazuma z EU po pristopu Hrvaške, saj bi to omogočilo, da 
preferenciali za BIH 1. januarja 2016 ne bodo začasno ukinjeni.

V AM 2 poročevalec opozarja na napredek, ki so ga države zahodnega Balkana dosegle na 
poti večje integracije z EU, pa tudi na nedavne sklepe Sveta v zvezi z Bosno in Hercegovino.

V AM 4 poročevalec uvede spremembe na tako imenovano klavzulo o človekovih pravicah, v 
kateri želi bi bila primernejša pozitivna formulacija v skladu s københavnskimi merili. 

Sklepne ugotovitve:

Glavni cilj sprememb, ki jih predlaga poročevalec, je potrditi resnično in globoko zavezanost 
Unije prihodnji evropski integraciji držav in ozemelj, ki jih obravnava ta uredba; s tem 
namenom jim Unija enostransko podeljuje trgovinske preferenciale. Proces vključevanja v 
Uniji je bil nedvomno zahteven za države, ki so ga sprožile, a se je izkazal kot 
najučinkovitejši za stabilnost v regiji. V tem pogledu je treba na koncesije ali njihovo začasno 
ukinitev gledati kot na spodbudo hitrejšemu izvajanju političnih in družbeno-gospodarskih 
reform, izpostavljenih v „Kompaktni rasti“, ki jo morajo države zahodnega Balkana nujno 
doseči, njihovo izvedbo pa narekujejo tudi københavnska merila in pravo Unije. V ta namen 
poročevalec poziva BIH, naj zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 začasni 
sporazum prilagodi trgovinskim preferencialom s to državo, hkrati pa vse strani poziva, naj 
pri iskanju sporazuma, ki bo sprejemljiv tako za države članice EU kot za države sporazuma 
CEFTA, upoštevajo vzajemne koristi.


