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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Zaradi terorističnega napada, ki se je pripetil 26. junija 2015 v Susu, se je EU odločila, da bo 

Tuniziji ponudila več pomoči pri njeni politični in gospodarski tranziciji, in sicer s 

konkretnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, ki so lahko učinkoviti kratkoročno. Glede na to 

Evropska komisija predlaga, da se uvede začasna enostranska brezcarinska tarifna kvota v 

višini 35.000 ton na leto za izvoz oljčnega olja iz Tunizije v Unijo v obliki avtonomnih 

trgovinskih ukrepov. Taka kvota bo na voljo za obdobje dveh let, in sicer od 1. januarja 2016 

do 31. decembra 2017. Ta dodatna količina bo na voljo, ko bo izčrpana obstoječa 

brezcarinska tarifna kvota v višini 56 700 ton, ki je določena v sporazumu. 

Stališče pripravljavke mnenja 

Pripravljavka mnenja se strinja, da mora EU prispevati k oživitvi gospodarstva Tunizije v 

obdobju, ki je nedvomno težavno. Vendar ponovno ugotavlja, da se solidarnost Unije izvaja v 

škodo kmetovalcev iz južne Evrope, v tem primeru proizvajalcev oljčnega olja. EU je vodilna 

država na svetu v sektorju oljčnega olja, katerega pridelava je glavni vir gospodarske in 

socialne podpore za proizvodna območja. Prav na obsežnih območjih držav EU, ki jih je 

gospodarska kriza najbolj prizadela, sektor oljčnega olja zagotavlja na tisoče delovnih mest in 

prispeva k pozitivni trgovinski bilanci EU, saj je zelo pomemben zaradi izvoza v tretje države. 

Čeprav so se letos cene v sektorju oljčnega olja nekoliko izboljšale, pa je bilo zadnjih deset let 

zaznamovanih s stalnim padanjem cen in izgubo donosnosti nasadov zaradi nenehnega 

povečevanja proizvodnih stroškov. Omeniti je treba tudi, da je Komisija stalno nasprotovala 

prilagajanju cen zasebnega skladiščenja, ki se tudi po zadnji reformi ohranjajo na ravneh iz 

90. let prejšnjega stoletja. 

Namen predlogov sprememb je predvsem spodbuditi Komisijo, da hkrati z ugotavljanjem 

izvedljivosti predloga oceni tudi učinek tovrstnih ukrepov na evropski kmetijski sektor. 

Poudariti je treba, da je ta ukrep izjemne in izredne narave in da ga je treba omejiti na 

predlagano obdobje in količino. Poleg tega je treba te dodatne količine upravljati mesečno, da 

se čim bolj zmanjša njihov vpliv na evropski trg oljčnega olja in se izogne padcu evropskih 

cen v določenih mesecih leta. 

Treba je spomniti, da sedanja kvota 56 700 ton, ki je bila določena v sporazumu o pridružitvi, 

in uvoz prek sistema aktivnega oplemenitenja omogočata Tuniziji privilegiran dostop do trga 

EU. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 

odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski 

proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, 

sektor oljčnega olja pa je pomemben del 

gospodarstva države. 

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski 

proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, 

sektor oljčnega olja pa je pomemben del 

gospodarstva države kot tudi gospodarstev 

nekaterih držav članic. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V skladu s cilji, določenimi v okviru 

evropske sosedske politike in Evro-

mediteranskemu sporazumu, lahko Unija 

najbolje podpre gospodarstvo Tunizije z 

zagotavljanjem privlačnega in zanesljivega 

trga za izvoz oljčnega olja Tunizije. To 

zahteva avtonomne trgovinske ukrepe, ki 

omogočajo uvoz tega proizvoda v Unijo na 

podlagi brezcarinske tarifne kvote. 

(4) V skladu s cilji, določenimi v okviru 

evropske sosedske politike in Evro-

mediteranskemu sporazumu, lahko Unija 

najbolje podpre gospodarstvo Tunizije z 

zagotavljanjem privlačnega in zanesljivega 

trga za izvoz Tunizije. V ta namen je 

Evropska unija še pred zaključkom 

pogajanj o poglobljenem in celovitem 

območju proste trgovine v odziv na 

gospodarsko krizo v Tuniziji in v podporo 

potrebnim političnim reformam sklenila, 

da makrofinančno pomoč za Tunizijo 

poveča za 300 milijonov EUR, ki bodo v 

letu 2015 izplačani v treh obrokih po 

100 milijonov EUR v skladu s Sklepom 

št. 534/2014/EU Evropskega parlamenta 

in Sveta1a. 

 __________________ 

 1a Sklep št. 534/2014/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 

zagotavljanju makrofinančne pomoči 

Republiki Tuniziji (UL L 151, 21.5.2014, 

str. 9). 

 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Zaloge oljčnega olja v Uniji v začetku 

proizvodnega leta 2015/2016 ne dosegajo 

povprečne ravni iz preteklih proizvodnih 

let, zato povečanje uvoza iz Tunizije 

najverjetneje ne bo povzročilo 

neravnovesja na trgih Unije. Zaradi 

precejšnjih nihanj pri letinah pa je za zdaj 

zelo težko napovedati količine pridelka v 

naslednjih letih. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Da bi se izognili goljufijam, bi morali 

biti predvideni avtonomni trgovinski 

ukrepi pogojeni z upoštevanjem ustreznih 

predpisov Unije o poreklu proizvodov in z 

njimi povezanih postopkov s strani 

Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim 

sodelovanjem Tunizije z Unijo. 

(5) Da bi se izognili goljufijam in 

zagotovili zaščito potrošnikov v skladu s 

členom 169 PDEU, bi morali biti 

predvideni avtonomni trgovinski ukrepi 

pogojeni z upoštevanjem ustreznih 

predpisov Unije o poreklu proizvodov in z 

njimi povezanih postopkov s strani 

Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim 

sodelovanjem Tunizije z Unijo. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Ohranjanje stabilnosti trga oljčnega olja 

v Uniji zahteva, da se dodatna količina, ki 

je posledica avtonomnih trgovinskih 

ukrepov, da na voljo šele po izčrpanju 

obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote 

za oljčno olje, določene v členu 3(1) 

Protokola 1 k Evro-mediteranskemu 

sporazumu. 

(6) Ohranjanje stabilnosti trga oljčnega olja 

v Uniji zahteva, da se dodatna količina, ki 

je posledica avtonomnih trgovinskih 

ukrepov, da na voljo šele po izčrpanju 

obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote 

za oljčno olje, določene v členu 3(1) 

Protokola 1 k Evro-mediteranskemu 

sporazumu. Da bi se izognili večji škodi za 

proizvajalce iz Unije, ta uredba določa 

tudi zaščitne ukrepe, ki bodo preprečili 
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izkrivljanje trga. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Če želimo preprečiti, da bi nihanje 

proizvodnje, ki je zaradi podnebnih 

razmer precejšnje, vplivalo na pridelek, bi 

bilo treba temu sektorju omogočiti večjo 

samoregulacijo, ki ne bo imela posledic za 

proračun Unije, ter se boriti proti 

nestanovitnosti cen tako za proizvajalce 

kot za potrošnike. Ustrezno bi bilo treba 

uporabiti tudi posebne ukrepe iz člena 169 

Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 ________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 

kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 

uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 

št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 

št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 671). 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe, bi bilo treba izvedbena 

pooblastila, povezana s pogoji, pod 

katerimi se zagotavljajo preferencialni 

režimi, prenesti na Komisijo. Navedena 

izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati 

s pomočjo Odbora za skupno ureditev 

kmetijskih trgov in v skladu z Uredbo (EU) 

(8) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe, bi bilo treba izvedbena 

pooblastila, povezana z določanjem 

uvoznih dovoljenj, ki se izdajajo med 

januarjem in oktobrom v dvoletnem 

obdobju veljavnosti tega ukrepa, in z 

izpolnjevanjem pogojev, pod katerimi se 

zagotavljajo preferencialni režimi, prenesti 
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št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta4. 

na Komisijo. Navedena izvedbena 

pooblastila bi bilo treba izvajati s pomočjo 

Odbora za skupno ureditev kmetijskih 

trgov in v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta4. 

__________________ __________________ 

4 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

4 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi 

ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se 

izboljšale težke gospodarske razmere, s 

katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi 

terorističnih napadov. Navedeni ukrepi bi 

zato morali biti časovno omejeni in ne bi 

smeli posegati v pogajanja med Unijo in 

Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in 

celovitega območja proste trgovine 

(DCFTA), ki naj bi se začela oktobra 

2015. Po zaključku tega obdobja se 

obdobje uporabe lahko podaljša, če bi to 

upravičevale razmere na trgu ali napredek 

pri pogajanjih o DCFTA. 

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi 

ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se 

izboljšale težke gospodarske razmere, s 

katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi 

terorističnih napadov, kar pa ne sme 

negativno vplivati na kmetijski sektor 

Unije. 

 Nova kvota predstavlja povečanje tarifnih 

koncesij, ki jih Unija že zagotavlja državi, 

čeprav se je trg Unije za oljčno olje v 

zadnjih letih soočal s kriznimi razmerami. 

 Navedeni ukrepi morajo biti zato časovno 

omejeni in ne smejo pomeniti precedensa 

za pogajanja med Unijo in Tunizijo o 

vzpostavitvi poglobljenega in celovitega 

območja proste trgovine (DCFTA), ki so 
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se začela oktobra 2015 in ki naj bi 

prinesla vzajemna tarifna znižanja, tudi v 

kmetijskem sektorju. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letna brezcarinska tarifna kvota v višini 

35 000 ton se odpre za uvoz deviškega 

oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se 

uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 

1509 10 90, v Unijo. 

Za leto 2016 se brezcarinska kvota v višini 

17 500 ton odpre za uvoz deviškega 

oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se 

uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 

1509 10 90, če je bilo oljčno olje v celoti 

pridelano v Tuniziji in pripeljano 

neposredno iz Tunizije v Unijo. 

 Komisija je pooblaščena za sprejemanje 

delegiranih aktov, ki zadevajo uporabo 

preostanka te brezcarinske kvote v letu 

2017, pod pogojem, da to narekujejo 

dobavne potrebe trga Unije. 

 Komisija pri pripravi tega delegiranega 

akta upošteva ocenjevalno poročilo iz 

člena 5b. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s 

členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013. 

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s 

členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter 

z določanjem mesečnih uvoznih dovoljenj, 

ki se bodo izdajala med januarjem in 

oktobrom v letih 2016 in 2017 v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1918/20061a. 

 __________________ 

 1a Uredba (ES) št. 1918/2006 z dne 

20. decembra 2006 o odprtju in 
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zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za 

olivno olje, s poreklom iz Tunizije. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo 

zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev 

iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme 

izvedbeni akt, s katerim v celoti ali delno 

opusti preferencialne režime iz člena 1. 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2). 

Kadar Komisija ugotovi, da je na ravni 

EU tržno neravnovesje ali da obstajajo 

zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev 

iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme 

izvedbeni akt, s katerim v celoti ali delno 

opusti preferencialne režime iz člena 1. 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2). 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Prepoved podaljšanja 

 Obdobje uporabe te uredbe se ne sme 

podaljšati dlje od datuma, določenega v 

členu 7(2). 

Obrazložitev 

Glede na to, da je to izreden avtonomen ukrep, je treba jasno navesti, da se njegovo obdobje 

izvajanja ne more podaljšati. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 5 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 Člen 5b 

 Ocenjevalno poročilo 

 Komisija devet mesecev po začetku 

veljavnosti te uredbe oceni učinek novih 

tarifnih kvot na trge Unije. Oceno učinka 

posreduje Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 5 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5c 

 Zaščitni ukrep 

 Če uporaba kvot iz te uredbe povzroči 

hudo izkrivljanje trga Unije ali tveganje, 

da bo prišlo do takšnega izkrivljanja, jih 

Komisija začasno prekliče. 

 Začasni preklic traja toliko časa, kot je 

potrebno za povrnitev normalnih tržnih 

razmer, in ga je mogoče podaljšati do 

izteka veljavnosti kvot. 

 Če se kvote začnejo znova uporabljati v 

letu veljavnosti, Komisija po potrebi z 

izvedbenim aktom spremeni njihovo 

upravljanje, da bi sprejela najustreznejše 

ukrepe za večjo tržno stabilnost. 

 Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 6. 

Obrazložitev 

Treba je predvideti zaščitni ukrep, če bi zaradi nove izredne kvote za Tunizijo, ki je 

pravzaprav za več kot 50 % večja od obstoječe, prišlo do hudega izkrivljanja trga. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 5 d (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5d 

 Uporaba člena 169 Uredbe (EU) 

št. 1308/2013 

 Da bi zagotovila nemoteno delovanje trga 

oljčnega olja v Uniji, Komisija uporabi 

pravila iz člena 169 Uredbe (EU) 

št. 1308/2013. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 

31. decembra 2017. 

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 

31. decembra 2016. 

 Uporabo te uredbe je mogoče v skladu s 

pogoji iz člena 1 podaljšati do 

31. decembra 2017. 

Obrazložitev 

Zaloge oljčnega olja v Uniji v začetku proizvodnega leta 2015/2016 ne dosegajo povprečne 

ravni iz preteklih proizvodnih let, zato povečanje uvoza najverjetneje ne bo povzročilo 

neravnovesja na trgih EU. Ker pa ni mogoče napovedati potreb Evropske unije v letu 2017, je 

potrebna previdnost. 
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