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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. 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
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0135),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0099/2020),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0175/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uredba Sveta (ES) št. 1215/20092 
je določala neomejen in dajatev prost 
dostop na trg Unije za skoraj vse izdelke s 
poreklom iz sodelujočih v stabilizacijsko-
pridružitvenem procesu v obsegu 
dvostranskih sporazumov in dokler 
dvostranski sporazumi z zadevnimi 
pogodbeniki niso sklenjeni.

(1) Uredba Sveta (ES) št. 1215/20092 
je določala neomejen in dajatev prost 
dostop na trg Unije za skoraj vse izdelke s 
poreklom iz sodelujočih v stabilizacijsko-
pridružitvenem procesu v obsegu 
dvostranskih sporazumov in dokler 
dvostranski sporazumi s temi upravičenimi 
pogodbeniki niso sklenjeni.

_________________ _________________
2 Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 
30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih 
trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, 
ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom 
Evropske unije (UL L 328, 15.12.2009, 
str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 
30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih 
trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, 
ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom 
Evropske unije (UL L 328, 15.12.2009, 
str. 1).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stabilizacijsko-pridružitveni 
sporazumi so zdaj sklenjeni z vsemi 
šestimi pogodbeniki, pri čemer je bil 
nazadnje sklenjen sporazum med 
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo na eni strani ter 
Kosovom na drugi strani3, ki je začel 
veljati 1. aprila 2016.

(2) Stabilizacijsko-pridružitveni 
sporazumi so zdaj sklenjeni z vsemi 
šestimi upravičenimi pogodbeniki. 
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum 
med Evropsko unijo in Evropsko 
skupnostjo za atomsko energijo na eni 
strani ter Kosovom na drugi strani3 je bil 
sklenjen zadnji in je začel veljati 1. aprila 
2016.

_________________ _________________
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.

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.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2017/14644 se je Uredba (ES) 
št. 1215/2009 spremenila, in sicer so se 
črtali dvostranski preferenciali, odobreni za 
Kosovo, ohranjeni pa so bili enostranski 
preferenciali, odobreni za vse upravičence 
z Zahodnega Balkana, v obliki opustitve 
vseh dajatev za izdelke, ki so zajeti v 
poglavjih 7 in 8 kombinirane 
nomenklature, ter dostopa upravičencev do 
skupne tarifne kvote za vino v višini 
30 000 hl.

(3) Z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2017/14644 se je Uredba (ES) 
št. 1215/2009 spremenila, in sicer so se 
črtali dvostranski preferenciali, odobreni za 
Kosovo, ohranjeni pa so bili enostranski 
preferenciali, odobreni za vse upravičene 
pogodbenike z Zahodnega Balkana, v 
obliki opustitve vseh dajatev za izdelke, ki 
so zajeti v poglavjih 7 in 8 kombinirane 
nomenklature, ter njihovega dostopa do 
skupne tarifne kvote za vino v višini 
30 000 hl.

_________________ _________________
4 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2017/1464 z dne 2. junija 2017 o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi 
koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi 
začetka veljavnosti Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma med Evropsko 
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko 
energijo na eni strani ter Kosovom na drugi 
strani.

4 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2017/1464 z dne 2. junija 2017 o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi 
koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi 
začetka veljavnosti Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma med Evropsko 
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko 
energijo na eni strani ter Kosovom na drugi 
strani.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podaljšanje obdobja uporabe 
Uredbe (ES) št. 1215/2009 se šteje za 
najboljše jamstvo za zavezanost Unije 
trgovinskemu povezovanju Zahodnega 
Balkana.

(5) Podaljšanje obdobja uporabe 
Uredbe (ES) št. 1215/2009 se šteje za 
primerno jamstvo za povečano 
angažiranost in zavezanost Unije 
trgovinskemu povezovanju Zahodnega 
Balkana. Sedanji sistem avtonomnih 
trgovinskih ukrepov je še naprej 
dragocena podpora za gospodarstva 
partneric z Zahodnega Balkana.
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Obrazložitev

EU je naklonjena podaljšanju ugodnega dostopa do trga EU.

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izdelki s poreklom iz Albanije, 
Bosne in Hercegovine, Črne gore, 
Kosova*, Severne Makedonije in Srbije, ki 
so zajeti v poglavjih 7 in 8 kombinirane 
nomenklature, se sprejmejo za uvoz v 
Unijo brez količinskih omejitev ali ukrepov 
z enakim učinkom ter z oprostitvijo plačila 
carin in dajatev z enakim učinkom.

1. Izdelki s poreklom iz upravičenih 
pogodbenikov Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Črne gore, Kosova*, Severne 
Makedonije in Srbije, ki so zajeti v 
poglavjih 7 in 8 kombinirane 
nomenklature, se sprejmejo za uvoz v 
Unijo brez količinskih omejitev ali ukrepov 
z enakim učinkom ter z oprostitvijo plačila 
carin in dajatev z enakim učinkom.

Predlog spremembe 6

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) v odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim: 

2. Brez poseganja v pogoje določene v 
odstavku 1, je pravica za uveljavljanje 
preferencialnih dogovorov, ki jih uvaja 
člen 1, odvisna od pripravljenosti držav 
upravičenk za sodelovanje z drugimi 
državami, ki jih stabilizacijsko-
pridružitveni proces Evropske unije 
zadeva, zlasti z ustanavljanjem območij 
proste trgovine v skladu s členom XXIV 
sporazuma GATT 1994 in drugimi 
ustreznimi pravili WTO.

2. Brez poseganja v pogoje določene v 
odstavku 1, je pravica za uveljavljanje 
preferencialnih dogovorov, ki jih uvaja 
člen 1, odvisna od pripravljenosti 
upravičenih pogodbenikov za sodelovanje 
z drugimi državami, ki jih stabilizacijsko-
pridružitveni proces Evropske unije 
zadeva, zlasti z ustanavljanjem območij 
proste trgovine v skladu s členom XXIV 
sporazuma GATT 1994 in drugimi 
ustreznimi pravili WTO.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Odstavek 3 člena 8 se črta.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 1215/2009
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Priloga II se črta.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Priloga I
Uredba (ES) št. 1215/2009
Priloga I – naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O TARIFNIH KVOTAH IZ ČLENA 1(2) O TARIFNIH KVOTAH IZ ČLENA 3(1)
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

EU je z 72 % vse trgovine z naskokom največja trgovinska partnerica Zahodnega Balkana 
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) in daleč 
pred drugimi gospodarskimi in političnimi silami, ki so navzoče v regiji, kot so Kitajska, 
Rusija ali Turčija. 

Trgovina med EU in državami Zahodnega Balkana se je v zadnjih 10 letih povečala za skoraj 
130 % in v letu 2019 dosegla 55 milijard EUR.

EU je od začetka stabilizacijsko-pridružitvenega procesa leta 1999 postopoma sklenila 
stabilizacijsko-pridružitvene sporazume (SPS) z vsemi državami Zahodnega Balkana. 

Ti sporazumi se dojemajo kot instrument, ki zagotavlja gospodarski razvoj in politično 
stabilizacijo držav v regiji, in so še vedno eden od temeljnih mehanizmov za usklajevanje s 
pravnim redom EU in postopno vključevanje na trg EU. Sporazumi predvidevajo odpravo 
carin in netarifnih omejitev v dvostranski trgovini ter zajemajo blago v vseh poglavjih 
harmoniziranega sistema.

Hkrati je bilo od leta 2009 – z uredbo iz tega leta – uvedenih več avtonomnih trgovinskih 
ukrepov, ki so prispevali tudi k širitvi celotne trgovine med EU in Zahodnim Balkanom. 
Uredba je sprva zajemala skoraj vse proizvode, uvožene iz regije, njeno področje uporabe pa 
je bilo leta 2017 omejeno na proizvode iz poglavij 7 (užitne vrtnine ter nekateri koreni in 
gomolji) in 8 (užitno sadje in oreščki; lupine agrumov in melon) kombinirane nomenklature 
skupne carinske tarife ter kvoto za uvoz vina v količini 30.000 hl.
Predlog Komisije je skladen s podporo EU postopnemu gospodarskemu povezovanju regije z 
EU in posameznim pristopnim procesom.

Večina trgovinskih preferencialov, ki so bili prvotno odobreni za Zahodni Balkan v okviru 
avtonomnega trgovinskega režima, je zdaj vključena v posamezne stabilizacijsko-
pridružitvene sporazume tamkajšnjih držav z EU. Po mnenju Komisije pa nekateri 
preferenciali, ki se zagotavljajo na podlagi te Uredbe, še vedno predstavljajo dragoceno 
podporo gospodarstvom in podjetjem iz regije ter zato ostajajo koristno orodje za podporo EU 
gospodarskemu povezovanju Zahodnega Balkana.

Predlagana uredba ne ustvarja dodatnih stroškov za proračun EU.

Stališče poročevalca

EU uvršča Zahodni Balkan med svoje prioritete in meni, da je posebej odgovorna pomagati 
državam v regiji.

Takšna razširitev avtonomnih trgovinskih ukrepov bi bila v skladu s smernicami, ki jih je 
Komisija nedavno ponovno potrdila, in z izjavo iz Sofije z dne 17. maja 2018. 
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Poročevalec ne dvomi v prispevek avtonomnih trgovinskih ukrepov k gospodarskemu razvoju 
teh držav, saj ponujajo poti za lažjo distribucijo njihovega vina, sadja in zelenjave ter tako 
prispevajo h konsolidaciji primarnih sektorjev teh držav, ki ohranjajo visok delež v njihovem 
BDP.

Poleg tega so predlagani ukrepi doslej prispevali k vzpostavitvi čvrstih partnerstev med 
podjetji EU in lokalnimi proizvajalci v regiji Zahodnega Balkana. 
Predlog Komisije, da se ukrepi podaljšajo še za pet let, se torej zdi najprimernejši ukrep za 
zagotovitev vzdržnega gospodarskega razvoja partneric z Zahodnega Balkana. Poleg tega se 
je na ta način mogoče izogniti zelo dolgim in zapletenim postopkom spreminjanja vsakega 
posameznega dvostranskega trgovinskega sporazuma v okviru stabilizacijsko-pridružitvenih 
sporazumov.
Če ti avtonomni trgovinski ukrepi ne bi bili podaljšani do leta 2025, bi lahko prišlo do 
negativnih in problematičnih učinkov zmanjšanja dostopa do trga za vse države Zahodnega 
Balkana. To ne bi bilo v skladu s pristopom podpore EU.
Poleg tega je Komisija februarja 2020 ponovno opredelila proces širitve, po tem, ko je v 
okviru Sveta Francija podala zahtevo o podelitvi statusa držav kandidatk za pristop k EU 
Severni Makedoniji in Albaniji.
Države Zahodnega Balkana, ki so leta 2018 v Sofiji ponovno potrdile, da je perspektiva 
njihovega pristopa k EU „dokončna strateška izbira“, so se na zagrebški videokonferenci 
6. maja seznanile z naslednjim:  

– „povečanje pomoči EU bo odvisno od oprijemljivega napredka na področju pravne 
države in družbeno-gospodarskih reform, pa tudi od spoštovanja vrednot, pravil in 
standardov EU s strani partneric z Zahodnega Balkana“;

– „zahodnobalkanski voditelji bi morali [...] zagotoviti dosledno spoštovanje in izvajanje 
temeljnih vrednot, demokratičnih načel in pravne države“;

– „v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu je treba okrepiti prizadevanja in 
doseči prepričljive rezultate na teh področjih“.

Poleg tega je med sprejetimi spremembami po letu 2009 tudi tista, ki jo je Parlament 
izglasoval 16. decembra 2015 in s katero je uporabo te uredbe izrecno pogojil s tem, da se 
„države in ozemlja [...] vzdržijo resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, vključno s 
temeljnimi pravicami delavcev, temeljnih načel demokracije in pravne države“ (člen 2(1)(d)).

Zadnje ocene o entitetah Zahodnega Balkana kažejo na splošno poslabšanje razmer na 
področjih korupcije, pravne države in temeljnih pravic, z izjemo Severne Makedonije.

Na podlagi pričujoče uredbe (člen 2(3)) je Komisija že pooblaščena, da s pomočjo izvedbenih 
aktov začasno prekine uporabo uredbe v celoti ali delno, in sicer na podlagi obravnave v 
Odboru za izvajanje za Zahodni Balkan v skladu s členom 2(1)(d).

Glede na sedanje poslabšanje razmer in na nedvoumno izraženo voljo Parlamenta in Sveta po 
tesnejši uskladitvi ureditev, zasnovanih za omogočanje pristopa (vključno s pričujočo 
uredbo), z vrednotami Unije, poročevalec meni, da je primerno:

– podaljšati čas uporabe uredbe za pet let, kot predlaga Komisija, 
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– za to podaljšanje uporabiti klavzulo o obveznem pregledu po 30 mesecih, o katerem se 
predloži poročilo odboroma Evropskega parlamenta za trgovino in za zunanje zadeve.
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