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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Da bi se preprečilo kakršno koli 
tveganje za goljufije, bi morala biti 
upravičenost do izkoriščanja avtonomnih 
trgovinskih preferencialov odvisna od tega, 
ali Ukrajina upošteva ustrezna pravila o 
poreklu izdelkov in z njimi povezane 
postopke ter ali je vključena v učinkovito 
upravno sodelovanje z Unijo. Poleg tega bi 
se morala Ukrajina vzdržati uvedbe novih 
dajatev ali taks, ki bi imele enakovreden 
učinek, ali novih kvantitativnih omejitev 
ali ukrepov, ki bi imeli enakovreden učinek 
ali uvedbe povišanja obstoječih dajatev ali 
taks ali uvedbe kakršnih koli drugih 
omejitev. Če kateri koli od navedenih 
pogojev ne bi bil izpolnjen, bi morala biti 
Komisija pooblaščena za začasno ukinitev 
vseh ali nekaterih preferencialov. 

(3) Da bi se preprečilo kakršno koli 
tveganje za goljufije, bi morala biti 
upravičenost do izkoriščanja avtonomnih 
trgovinskih preferencialov odvisna od tega, 
ali Ukrajina upošteva ustrezna pravila o 
poreklu izdelkov in z njimi povezane 
postopke ter ali je vključena v učinkovito 
upravno sodelovanje z Unijo. Poleg tega bi 
se morala Ukrajina vzdržati uvedbe novih 
dajatev ali taks, ki bi imele enakovreden 
učinek, ali novih kvantitativnih omejitev 
ali ukrepov, ki bi imeli enakovreden učinek 
ali uvedbe povišanja obstoječih dajatev ali 
taks ali uvedbe kakršnih koli drugih 
omejitev. Resno poslabšanje spoštovanja 
temeljnih načel demokracije in človekovih 
pravic v Ukrajini, tudi temeljnih pravic 
delavcev, bi moralo biti razlog za začasno 
ukinitev preferencialov. Če kateri koli od 
navedenih pogojev ne bi bil izpolnjen, bi 
morala biti Komisija pooblaščena za 
začasno ukinitev vseh ali nekaterih 
preferencialov. 
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Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1 
tega člena je upravičenost do izkoriščanja 
prednosti preferencialne ureditve iz člena 
1 odvisna od spoštovanja človekovih 
pravic, vključno s temeljnimi pravicami 
delavcev, in temeljnih načel demokracije v 
Ukrajini. 

 Če Ukrajina sprejme ukrepe, ki omejujejo 
človekove pravice in pravice delavcev, 
Komisija nemudoma ukine preferencialni 
režim. 
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