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Goffredo Maria Bettini
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Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s
stabilizacijskopridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe
Uredbe št. 1215/2009 za Bosno in Hercegovino
Predlog uredbe (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

_____________________________________________________________
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 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 stabilizacijskopridružitvenim procesom Evropske unije.

(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 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 stabilizacijskopridružitvenim procesom Evropske unije.
Spoštovanje demokratičnih načel, pravne
države in človekovih pravic ter varstvo
manjšin so pogoj za napredek v
pristopnem procesu.
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Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Od začetka stabilizacijskopridružitvenega procesa so bili
stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi
sklenjeni z vsemi zadevnimi državami
zahodnega Balkana, razen z Bosno in
Hercegovino ter Kosovom3. Svet je junija
2013 pooblastil Komisijo, da začne
pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem
sporazumu s Kosovom.

(5) Od začetka stabilizacijskopridružitvenega procesa so bili
stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi
sklenjeni z vsemi zadevnimi državami
zahodnega Balkana, razen z Bosno in
Hercegovino ter Kosovom3. Maja 2014 so
bila zaključena pogajanja o stabilizacijskopridružitvenem sporazumu s Kosovom,
sporazum pa je bil parafiran julija 2014.

______________

_______________

3

3

To poimenovanje ne posega v stališča
glede statusa ter je v skladu z RVSZN
1244/1999 in mnenjem Meddržavnega
sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

To poimenovanje ne posega v stališča
glede statusa ter je v skladu z RVSZN
1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega
sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Predlog spremembe 3
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

(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
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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 –

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. Oblasti
Bosne in Hercegovine ter Komisija bi
morale okrepiti prizadevanja, da bi pred
1. januarjem 2016 in v skladu z začasnim
sporazumom našle vzajemno sprejemljivo
rešitev, zlasti kar zadeva čezmejno
trgovino.

Predlog spremembe 4
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.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(7b) Evropska unija ostaja zavezana
evropski prihodnosti Bosne in
Hercegovine in od političnega vodstva te
države pričakuje, da bo izvedlo reforme za
boljše delovanje institucij ter zagotovilo
enake pravice vsem trem konstitutivnim
narodom in vsem državljanom Bosne in
Hercegovine –

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Uvodna izjava 14 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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
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 z namenom
preprečevanja 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
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zagotoviti, da so ustrezni dokumenti
predloženi Evropskemu parlamentu in
Svetu istočasno, pravočasno in na
ustrezen način. Komisija bi morala v
okviru priprav in izvajanja delegiranih
aktov zagotoviti vse informacije in
dokumentacijo o svojih sestankih z
nacionalnimi strokovnjaki. 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.“
Obrazložitev
Uredba (ES) št. 1215/2009 je bila od sprejetja 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.
Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 2 – odstavek 3
Veljavno besedilo

Predlog spremembe
(1a) v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z
naslednjim:

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).
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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 8
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 b (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) popolno ali delno začasno 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 iz člena 2(2) te uredbe.
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 9
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 c (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 10 – odstavek 1 – uvodno besedilo
Veljavno besedilo

Predlog spremembe
(1c) v členu 10(1) se uvodno besedilo
nadomesti z naslednjim:

1. Če Komisija ugotovi, da obstajajo
zadostni dokazi, o goljufiji ali opustitvi

1. Če Komisija ugotovi, da obstajajo
zadostni dokazi, o goljufiji ali opustitvi
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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:

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:

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.

PE555.108/ 7

SL

