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_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vystoupení Spojeného království z 
Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného 
království a Unie se třetími stranami, 
zejména pokud jde o Světovou obchodní 
organizaci (WTO), v níž patří Spojené 
království a Unie k původním členům.

(2) Vystoupení Spojeného království z 
Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného 
království a Unie se třetími stranami, 
zejména pokud jde o Světovou obchodní 
organizaci (WTO), v níž patří Spojené 
království a Unie k původním členům. 
Jelikož bude tento proces probíhat 
současně s jednáními o víceletém 
finančním rámci (VFR), a vezmeme-li v 
úvahu poměrnou část, která je v rámci 
VFR na zemědělské odvětví vyhrazena, 
mohlo by dojít ke značné expozici tohoto 
odvětví, a proto bude v průběhu těchto 
jednání nutná určitá míra opatrnosti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s pravidly WTO bude toto 
rozdělení celních kvót, které jsou součástí 
listiny koncesí a závazků Unie, muset být 
provedeno podle článku XXVIII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu z 
roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto 
po navázání předběžných kontaktů zapojí 
do jednání se členy WTO, kteří mají 
zásadní nebo významný dodavatelský 
zájem na koncesi nebo mají právo 
původního sjednání koncese ve vztahu ke 
každé z těchto celních kvót.

(4) V souladu s pravidly WTO bude toto 
rozdělení celních kvót, které jsou součástí 
listiny koncesí a závazků Unie, muset být 
provedeno podle článku XXVIII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu z 
roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto 
po navázání předběžných kontaktů zapojí 
do jednání se členy WTO, kteří mají 
zásadní nebo významný dodavatelský 
zájem na koncesi nebo mají právo 
původního sjednání koncese ve vztahu ke 
každé z těchto celních kvót. Rozsah těchto 
jednání by měl zůstat omezen a jejich 
předmět by se v žádném případě neměl 
rozšiřovat na znovuprojednání obecných 
podmínek nebo míry přístupu produktů na 
trh Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Proto by se měla použít tato 
metodologie: v prvním kroku by měl být 
stanoven podíl využití Spojeného 
království pro každou jednotlivou celní 
kvótu. Podíl využití vyjádřený v 
procentech je podíl Spojeného království 
na celkových dovozech Unie v rámci celní 
kvóty za poslední reprezentativní tříleté 
období. Podíl využití by se pak měl použít 
na celý objem celních kvót uvedených v 
listině, aby byl určen podíl Spojeného 
království na dané celní kvótě. Podíl Unie 
by tedy tvořila zbývající část dotčené celní 
kvóty. To znamená, že celkový objem dané 
celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 
= stávající objem pro EU28 – objem 
Spojeného království). Podkladové údaje 
by měly být získány z příslušných databází 
Komise.

(6) Proto by se měla použít tato 
metodologie: v prvním kroku by měl být 
stanoven podíl využití Spojeného 
království pro každou jednotlivou celní 
kvótu. Podíl využití vyjádřený v 
procentech je podíl Spojeného království 
na celkových dovozech Unie v rámci celní 
kvóty za poslední reprezentativní tříleté 
období. Podíl využití by se pak měl použít 
na celý objem celních kvót uvedených v 
listině, s ohledem na jakékoli nenaplnění 
kvóty, aby byl určen podíl Spojeného 
království na dané celní kvótě. Podíl Unie 
by tedy tvořila zbývající část dotčené celní 
kvóty. To znamená, že celkový objem dané 
celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 
= stávající objem pro EU28 – objem 
Spojeného království). Podkladové údaje 
by měly být získány z příslušných databází 
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Komise.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Metodologie pro určení podílu 
využití jednotlivých celních kvót byla Unií 
a Spojeným královstvím zavedena a 
schválena v souladu s požadavky článku 
XXVIII GATT 1994, a proto by tato 
metodologie měla být v plném rozsahu 
zachována s cílem zajistit její jednotné 
uplatňování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud jde o dotčené zemědělské 
celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) 
č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní 
základ pro správu celních kvót po jejich 
rozdělení tímto nařízením. Pokud jde o 
celní kvóty vztahující se na rybolov, 
průmyslové výrobky a určité zpracované 
zemědělské produkty, jsou spravovány 
podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná 
množství celních kvót jsou uvedena v 
příloze I uvedeného nařízení a měla by 
proto být nahrazena množstvími 
uvedenými v části B přílohy tohoto 
nařízení.

(8) Pokud jde o dotčené zemědělské 
celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) 
č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní 
základ pro správu celních kvót po jejich 
rozdělení tímto nařízením.  Tato správa 
musí být proto prováděna v souladu se 
zemědělským modelem Unie založeným na 
multifunkčnosti zemědělské činnosti, 
přičemž je nutné klást rovněž důraz na 
jasné uznání zájmů neobchodní povahy a 
vyhovění potřebám veřejnosti v oblasti 
bezpečnosti potravin, ochrany životního 
prostředí, kvality potravin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Pokud jde o 
celní kvóty vztahující se na rybolov, 
průmyslové výrobky a určité zpracované 
zemědělské produkty, jsou spravovány 
podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná 
množství celních kvót jsou uvedena v 
příloze I uvedeného nařízení a měla by 
proto být nahrazena množstvími 
uvedenými v části B přílohy tohoto 
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nařízení.

_________________ _________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

2 Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 
17. prosince 1999 o otevření a správě 
celních kvót Společenství závazných 
v rámci GATT a některých jiných celních 
kvót Společenství, o podrobných 
pravidlech pro úpravu těchto kvót 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 
(Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 
17. prosince 1999 o otevření a správě 
celních kvót Společenství závazných 
v rámci GATT a některých jiných celních 
kvót Společenství, o podrobných 
pravidlech pro úpravu těchto kvót 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 
(Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na základní zásady Dohody o zemědělství uzavřené v 
rámci GATT, aby bylo dosaženo jejich uplatňování i při koncipování a provádění tohoto 
rozdělení celních kvót.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k tomu, že jednání s 
dotčenými členy WTO budou probíhat 
současně s řádným legislativním postupem 
pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi 
být svěřena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské Unie za účelem změny 
přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení 
(ES) č. 32/2000, pokud jde o množství 
rozdělených celních kvót uvedených v 
těchto přílohách, s cílem zohlednit jakékoli 
uzavřené dohody nebo relevantní 
informace, které může Komise obdržet v 
souvislosti s těmito vyjednáváními a které 
by svědčily o tom, že specifické faktory, 

(9) Vzhledem k tomu, že jednání s 
dotčenými členy WTO budou probíhat 
současně s řádným legislativním postupem 
pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi 
být svěřena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské Unie za účelem změny 
přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení 
(ES) č. 32/2000, pokud jde o množství 
rozdělených celních kvót uvedených v 
těchto přílohách. Tyto přílohy by měly být 
pozměněny pouze s cílem zohlednit 
jakékoli uzavřené mezinárodní dohody 
nebo relevantní informace, které může 
Komise obdržet, ať již v souvislosti s 
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které nebyly dříve známy, vyžadují úpravu 
rozdělení celních kvót mezi Unii a Spojené 
království. Stejná možnost by měla být 
poskytnuta rovněž tehdy, pokud takové 
informace budou k dispozici mimo tato 
jednání.

těmito vyjednáváními, nebo mimo ně, a 
které by svědčily o tom, že specifické 
faktory, které nebyly dříve známy, 
vyžadují úpravu rozdělení celních kvót 
mezi Unii a Spojené království.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 
svěřuje Komisi pravomoci k provádění 
některých ustanovení uvedeného nařízení. 
V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost je vhodné uvést tyto pravomoci 
do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU). Ve 
vhodných případech by tak mělo být 
učiněno svěřením přenesených pravomocí 
Komisi a použitím určitých postupů 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Za 
tímto účelem by prováděcí pravomoci, 
které uvedené nařízení Komisi svěřuje, 
měly být nahrazeny pravomocemi přijímat 
akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Podíl celních kvót Unie stanovený v 
článku 1 se určí na základě následujícího 
postupu:
1) stanoví se podíl využití Unie na 
dovozech, vyjádřený v procentech, pro 
každou jednotlivou celní kvótu za poslední 
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reprezentativní tři roky;
2) podíl využití Unie na dovozech 
vyjádřený v procentech se pak uplatní na 
celý objem celní kvóty uvedené v listině, 
aby byl určen podíl Unie na objemu dané 
celní kvóty;
3) v případě jednotlivých celních kvót, 
u nichž nebyl během reprezentativního 
období stanoveného v bodě 1 zaznamenán 
obchod, se podíl Unie namísto toho určí 
postupem stanoveným v bodě 2, a to na 
základě podílu Unie (v procentech) na 
dovozech podléhajících jiné celní kvótě s 
totožnou definicí produktu, nebo 
v odpovídajících celních položkách mimo 
celní kvótu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000 se 
nahrazuje zněním části B přílohy tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 4 za účelem změny přílohy tohoto 
nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 
32/2000 s cílem zohlednit:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 4 za účelem změny části 
A přílohy tohoto nařízení s cílem zohlednit 
následující skutečnosti a současně zajistit 
soulad se společnou metodikou 
dohodnutou společně se Spojeným 
královstvím, a zejména zajistit, aby přístup 
na trh Unie ve složení po vystoupení 
Spojeného království nepřekročil přístup 



PE631.622/ 7

CS

na trh, který se odráží v podílu 
obchodních toků během reprezentativního 
období:

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) relevantní informace, které může 
Komise obdržet buď v souvislosti s 
vyjednáváními podle článku XXVIII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu z 
roku 1994, nebo jiným způsobem.

b) relevantní informace, které může 
Komise obdržet buď v souvislosti s 
vyjednáváními podle článku XXVIII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu z 
roku 1994, nebo z jiných zdrojů se zájmem 
o konkrétní celní kvótu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 se mění 
takto:
1) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Rozhodnutí dočasně zcela nebo 
částečně odejmout nárok na celní kvóty 
uvedené v odstavci 1 se přijímá 
prostřednictvím prováděcích aktů po 
příslušných předchozích konzultacích 
Komise s dotyčnou zvýhodněnou zemí. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 10 
odst. 2.“
2) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 10a za účelem změn příloh I až 
VII:
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a) pokud je nezbytné provést změny a 
technické úpravy v důsledku změn kódů 
kombinované nomenklatury a kódů Taric;
b) pokud je nezbytné provést úpravy v 
důsledku:
– uzavření dohod Radou nebo výměn 
dopisů v rámci GATT nebo na základě 
smluvních závazků Unie vůči určitým 
zemím v rámci GATT, nebo
– prodloužení systému všeobecných 
preferencí pro výrobky z juty a 
kokosových vláken;
c) s cílem zařadit rozvojové země na 
seznamy uvedené v přílohách IV a V na 
oficiální žádost kandidátské země, která 
poskytne nezbytné záruky, pokud jde o 
prověření pravosti těchto výrobků;
d) pokud je nezbytné provést změny a 
úpravy definic ručně vyráběných výrobků 
a ručně tkaných textilií a změny a úpravy 
vzorů osvědčení o pravosti;
1a. Každá změna přílohy I stanovená 
v odstavci 1, která vyplývá z vystoupení 
Spojeného království z Unie:
a) zajistí soulad se společnou 
metodikou dohodnutou společně se 
Spojeným královstvím a zejména zajistí, 
aby přístup na trh Unie ve složení po 
vystoupení Spojeného království 
nepřekročil přístup na trh, který se odráží 
v podílu obchodních toků během 
reprezentativního období; a
b) může být přijata také za účelem 
zohlednění relevantních informací, které 
Komise může obdržet buď v rámci jednání 
podle článku XXVIII Všeobecné dohody o 
clech a obchodu z roku 1994 nebo z 
jiných zdrojů se zájmem o konkrétní celní 
kvótu.“
3) Článek 10 se nahrazuje tímto:
„1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní 
kodex zřízený článkem 285 nařízení (EU) 
č. 952/2013.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
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č. 182/2011.“
4) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 10a
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let od ... [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost]. Komise vypracuje zprávu o 
výkonu přenesení pravomoci nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise zároveň neprodleně oznámí 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 9 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
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lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“
5) Příloha I se nahrazuje částí B 
přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena 
Komisi na dobu [4] let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

(2) Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Komise 
vypracuje zprávu o výkonu přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

(4) Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. V zájmu 
zajištění rovného přístupu ke všem 
informacím obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
[dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [jeden měsíc].

(6) Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
[dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 1 a 2 se použijí ode dne, kdy se na 
Spojené království přestane vztahovat 
právo Unie v souladu s dohodou uzavřenou 
Unií a Spojeným královstvím podle článku 
50 Smlouvy o Evropské unii, nebo v 
případě neexistence takové dohody ode dne 
30. března 2019.

Článek 1 a čl. 3a (nový) odst. 5 se použijí 
ode dne, kdy se na Spojené království 
přestane vztahovat právo Unie v souladu s 
dohodou uzavřenou Unií a Spojeným 
královstvím podle článku 50 Smlouvy o 
Evropské unii, nebo v případě neexistence 
takové dohody ode dne 30. března 2019.

(Číslování článků v návrhu Komise není správné. Dva články jsou omylem označeny za článek 
4.)


